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บทน�า

สืบเนื่องจากการระบาดของโรคสัตว์น�้าส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์น�้า  การส่งออกสินค้า 
สัตว์น�้าสวยงามจากประเทศหน่ึงไปยังประเทศต่าง ๆ   ท่ัวโลกจึงเป็นความเสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดการระบาดของ 
โรคสัตว์น�้าได้กรณีที่ประเทศผู้ส่งออกมีสินค้าสัตว์น�้าสวยงามที่ปนเปื้อนเชื้อโรค  ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการ 
น�าสัตว์น�า้สวยงามทีม่กีารปนเป้ือนของเชือ้โรคสตัว์น�า้เข้ามาในประเทศของตน ประเทศผูน้�าเข้าสนิค้าสตัว์น�า้สวยงาม 
จงึประกาศข้อก�าหนดเง่ือนไขในการน�าเข้าสนิค้าดังกล่าว ได้แก่การประกาศช่ือโรคสตัว์น�า้ท่ีต้องการควบคมุ รวมถึง 
มาตรการในการป้องกันโรค การควบคมุและก�าจดัโรคในกรณกีารตรวจพบเช้ือโรค แนวทางหนึง่ในการป้องกนัโรค  
คือการเรียกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าที่ระบุข้อมูลสถานะปลอดโรคของสินค้า  ชนิดและจ�านวนของสินค้า 
สัตว์น�้า  ชื่อที่อยู่และทะเบียนของผู้ประกอบการส่งออก  ชื่อที่อยู่และทะเบียนสถานประกอบการที่ผลิตสินค้า 
สัตว์น�้าสวยงาม  แบบฟอร์มและเนื้อหาการรับรองในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าของแต่ละประเทศจะมี 
ความหลากหลายแตกต่างกันไปตามสถานการณ์การระบาดของโรคซึ่งปัจจุบันนี้มีมากกว่า 75 แบบฟอร์ม ดังนั้น 
ผู้ประสงค์จะส่งออกสัตว์น�้าสวยงามไปยังประเทศใด  จึงควรทราบข้ันตอนการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า 
และควรศึกษาเน้ือหาในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าของประเทศนั้น ๆ   ให้ถ้วนถี่  และปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ดังกล่าว  ซึ่งคู่มือฉบับนี้ได้สรุปเนื้อหาส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าโดยเน้นเฉพาะ
ส�าหรับการส่งออกสตัว์น�า้สวยงาม หากสงสยัควรหารอืเจ้าหน้าท่ีในกองวจัิยและพัฒนาสขุภาพสตัว์น�า้ กรมประมง  
เพื่อให้สามารถส่งออกสัตว์น�้าสวยงามไปยังประเทศปลายทางได้ตามข้อก�าหนดการน�าเข้าของประเทศนั้น ๆ  
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ขั้นตอนการขอ
หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงาม

เพื่อการส่งออก

1.  ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกสัตว์น�้าสวยงามจะต้องแนบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า 
ไปพร้อมสินค้าสัตว์น�้าสวยงามส่งออกทุกครั้ง  โดยข้ันตอนการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า 
จะเป็นไปตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าเพื่อการส่งสัตว์น�้า
ออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก 1)

2.  ผู้ประกอบการที่สามารถยื่นค�าขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1  ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน สอ. หรือเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน ทบ.2
2.2  ไม่เคยต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิเกีย่วกบัการปลอมแปลงเอกสารราชการ

ตามระเบียบฉบับนี้ 
2.3  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารหนังสือรับรอง

ตามระเบียบฉบับนี้จากหน่วยงานของประเทศผู้น�าเข้า 
3.  หลกัฐานทีผู่ป้ระกอบการต้องแสดงในการยืน่ค�าขอหนงัสอืรบัรองสขุภาพสตัว์น�า้ในครัง้แรก ได้แก่

3.1  กรณเีป็นบคุคลธรรมดา ให้แนบส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืส�าเนาทะเบยีนบ้านหรอื
ส�าเนาหนังสือเดินทาง

3.2  กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
ซึ่งมีอายุไม่เกิน  90  วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือ
ส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มอี�านาจลงนามผกูพันบรษิทั หรอืของห้างหุน้ส่วนผูจ้ดัการ

3.3  กรณีมอบอ�านาจให้ผูอ้ืน่มายืน่ค�าขอหรอืด�าเนนิการแทนบุคคลธรรมดาหรอืนติิบุคคลให้แนบ
หนงัสอืมอบอ�านาจมาพร้อมค�าขอ และส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชนหรอืส�าเนาทะเบยีนบ้าน
ของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ

3.4  ส�าเนาหนังสือส�าคัญแสดงการขึ้นทะเบียน สอ.3  (ภาคผนวก 2) หรือส�าเนาหนังสือส�าคัญ
แสดงการขึ้นทะเบียน  สอ.4  (ภาคผนวก  3)  ของสถานประกอบการท่ีได้สัตว์น�้านั้นมา  
ในกรณีผู้ยื่นค�าขอเป็นผู้รับรองหนังสือส�าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนดังกล่าว
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3.5  เมือ่ส่งออกสตัว์น�า้ชนิดทีเ่สีย่งต่อการเกิดโรคระบาด (บัญชีแนบท้าย 1 ในภาคผนวก 1) ให้แนบ 
ตวัจรงิของเอกสาร จสน. ฉบบั “ผูซ้ือ้น�าไปขอใบรบัรองสขุภาพสตัว์น�า้” (ภาคผนวก 4) หรอื
หนังสือก�ากับการจ�าหน่ายสัตว์น�้าในกรณีอื่นที่กรมประมงจะประกาศก�าหนด

3.6  ใบแจ้งรายการสินค้าสตัว์น�า้ (Invoice) หรอืเอกสารแสดงรายการบรรจหุบีห่อ (Packing list)
3.7  ตัวจริงพร้อมส�าเนาของเอกสารประกอบอื่น ๆ  เช่น 

3.7.1  สป.5 ใช้ในการส่งออก ปลากระเบนน�า้จืด ชนดิ Potamotrygon spp. (ภาคผนวก 5)
3.7.2  สป.6 (ภาคผนวก 6)
3.7.3  ปท.2 (ภาคผนวก 7)

3.8  ในกรณีที่ผู้ยื่นค�าขอความประสงค์ขอการรับรองโรคสัตว์น�้าเพิ่มเติม  ตามข้อเรียกร้องของ
ประเทศปลายทาง ให้แนบต้นฉบบัหนงัสอืรายงานผลการทดสอบโรคสตัว์น�า้จากห้องปฏบัิติ
การตรวจโรคสตัว์น�า้ (บญัชแีนบท้าย 2 ในภาคผนวก 1) หรอืท่ีกรมประมงจะประกาศก�าหนด 

4.  ผู้ประกอบการส่งออกจะต้องพักสัตว์น�้าสวยงามในสถานประกอบการส่งออกเป็นเวลาอย่างน้อย 
7 วัน ก่อนส่งออกเพื่อสังเกตอาการผิดปกติด้วยสายตา

5.  ผู้ประกอบการสามารถยื่นค�าขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าโดยกรอกข้อมูลต่าง ๆ   ผ่านระบบ
ออนไลน์ และยื่นเอกสารประกอบการขอที่กรมประมง ณ 3 หน่วยงาน ดังนี้
5.1  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้ากรุงเทพมหานคร
5.2  ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น�้าสงขลา
5.3  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต)

6.  หากเอกสารและค�าขอครบถ้วน  ถูกต้องเจ้าหน้าที่จะจัดพิมพ์หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า 
แบบฟอร์มเฉพาะตามที่ประเทศปลายทางร้องขอ และลงนามในเอกสาร

7.  เพื่อให้การให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว กรมประมงได้
เพิม่ช่องทางให้บรกิาร โดยผูป้ระกอบการสามารถยืน่ค�าขอและกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง
กบัหนงัสอืรบัรองสขุภาพสตัว์น�า้ ผ่านทางระบบออนไลน์ของ 3 หน่วยงานของกรมประมงและพมิพ์
ค�าขอพร้อมรหัสออนไลน์ที่ระบบออกให้  (Encrypt)  มายื่นท่ีหน่วยงานท่ีผู้ประกอบการประสงค ์
ให้ออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า

8.  ผู้ประกอบการสามารถรับหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าจากหน่วยงานที่ยื่นขอได้โดยมีระยะเวลา
ด�าเนินการ ดังนี้

ยื่นค�าร้อง เวลา 8:30 - 10:00 น.  ได้รับหนังสือเวลา 13:00 น. ในวันเดียวกัน
ยื่นค�าร้อง เวลา 10:01 - 12:00 น.  ได้รับหนังสือเวลา 16:00 น. ในวันเดียวกัน
ยื่นค�าร้อง หลังเวลา 12:00 น.  ได้รับหนังสือก่อนเวลา 11:00 น. ในวันถัดไป

  หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้ามีอายุการรับรอง 10 วัน นับแต่วันออกหนังสือ หรือตามระยะเวลา
ที่ประเทศปลายทางก�าหนด
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ผู้ประกอบการพักสัตว์น�้าที่ประสงค์ส่งออกในสถานประกอบการ  (สอ.3/สอ.4)  เป็นเวลาอย่างน้อย  7  วัน 

ก่อนการส่งออกหรือตามที่ประเทศปลายทางก�าหนด

ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สอ./ทบ.2 กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และยื่นค�าร้องเพื่อขอหนังสือรับรอง

สุขภาพสัตว์น�้าได้ที่ 3 หน่วยงานของกรมประมงตามที่ประกาศก�าหนด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร

เอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

สุขภาพสัตว์น�้าของกรมประมงและ

แบบฟอร์มเฉพาะหากประเทศปลายทางร้องขอ

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ผู้มีอ�านาจตรวจสอบความถูกต้องพร้อม 

ลงนามในเอกสารเอกสาร

ผู้ประกอบการรับหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า 

ซึ่งมีอายุการรับรอง 10 วัน

หรอืตามระยะเวลาท่ีประเทศปลายทางก�าหนด

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก

ภาพที่ 1. แผนภาพสรุปขั้นตอนการขอหนังสือสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก

ผู้ประกอบการน�าเอกสารไปแก้ไขให้ถูกต้อง 

ตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าทีแ่ละยืน่เอกสารใหม่ 

อีกครั้ง
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ประเทศที่มีการน�าเข้าสัตว์น�้าสวยงาม
จากประเทศไทย

ประเทศคู่ค้าสัตว์น�้าสวยงามของประเทศไทยที่มีข้อมูลการมาขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�า้จาก 
กรมประมง มี 99 ประเทศทั่วโลก (ตารางที่ 1) จากฐานข้อมูลการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้ากองวิจัยและ
พัฒนาสขุภาพสตัว์น�า้ กรมประมง ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า 5 อบัดับแรก จ�านวน 7 ประเทศ ทีม่จี�านวนผูป้ระกอบการ 
ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ (1) ญี่ปุ่น (2) สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลี (3) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (4) สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส (5) สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐอิตาลี

ตารางที่ 1. รายชื่อประเทศที่มีการน�าเข้าสัตว์น�้าสวยงามจากประเทศไทย

ทวีป ประเทศ_ISO Alpha-2 code

ยุโรป (Europe) AUSTRIA_[AT]  POLAND_[PL] 

BELGIUM_[BE]  PORTUGAL_[PT] 

BULGARIA_[BG]  REUNION_[RE] 

CROATIA_[HR]  ROMANIA_[RO] 

CYPRUS_[CY]  SLOVENIA_[SI] 

CZECH REPUBLIC_[CZ]  SPAIN_[ES] 

DENMARK_[DK]  SWEDEN_[SE] 

ESTONIA_[EE]  ARMENIA_[AM] 

FINLAND_[Fl]  GEORGIA_[GE] 

FRANCE_[FR]  MACEDONIA_[MK] 

GERMANY_[DE]  NEW CALEDONIA _[NC] 

GREECE_[GR]  NORWAY_[NO] 

HUNGARY_[HU]  SERBIA_[RS] 

IRELAND_[IE]  SWITZERLAND_[SZ] 
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ตารางที่ 1. รายชื่อประเทศที่มีการน�าเข้าสัตว์น�้าสวยงามจากประเทศไทย (ต่อ)

ทวีป ประเทศ_ISO Alpha-2 code

ITALY_[IT]  TURKEY_[TR] 

LATVIA_[LV]  UKRAINE_[UA] 

MALTA_[MT]  UNITED KINGDOM_[GB] 

NETHERLANDS_[NL] 

ออสเตรเลีย (Australia) AUSTRALIA_[AU]  NEW ZEALAND_[NZ] 

อเมริกา (America) BARBADOS_[BB]  ARGENTINA_[AR] 

CANADA_[CA]  BRAZIL_[BR] 

GUAM_[GU]  PERU_[PE] 

MEXICO_[MX]  TRINIDAD AND TOBAGO_[TT] 

UNITED STATES _[US] 

เอเชีย (Asia) AFGHANISTAN_[AF]  MALAYSIA_[MY] 

AZERBAIJAN_[AZ]  MALDIVES_[MV] 

BAHRAIN_[BH]  MYANMAR_[MM] 

BANGLADESH_[BD]  NEPAL_[NP] 

BRUNEI DARUSSALAM_[BN]  OMAN_[OM] 

CAMBODIA_[KH]  PAKISTAN_[PK] 

CHINA_[CN]  PHILIPPINES_[PH] 

HONG KONG_[HK]  QATAR_[QA] 

INDIA_[IN]  RUSSIA_[RU] 

INDONESIA_[ID]  SAUDI ARABIA_[SA] 

IRAN_[IR]  SINGAPORE_[SG] 

IRAQ_[IQ]  SRI LANKA_[LK] 

ISRAEL_[IL]  SYRIAN ARAB REPUBLIC_[SY] 

JAPAN_[JP]  TAIWAN_[TW] 

JORDAN_[JO]  TURKMENISTAN_[TM] 

KOREA, SOUTH_[KP]  UNITED ARAB EMIRATES_[AE] 

KOREA_[KR]  UZBEKISTAN_[UZ] 

KUWAIT_[KW]  VIETNAM_[VN] 

LEBANON_[LB] 
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ตารางที่ 1. (ต่อ)

ทวีป ประเทศ_ISO Alpha-2 code

เอเชีย (Asia) (ต่อ) JAPAN_[JP]  TAIWAN_[TW] 

JORDAN_[JO]  TURKMENISTAN_[TM] 

KOREA, SOUTH_[KP]  UNITED ARAB EMIRATES_[AE] 

KOREA_[KR]  UZBEKISTAN_[UZ] 

KUWAIT_[KW]  VIETNAM_[VN] 

LEBANON_[LB] 

แอฟริกา (Africa) ALGERIA_[DZ]  SENEGAL_[SN] 

EGYPT_[EG]  SOUTH AFRICA_[ZA] 

GHANA_[GH]  SWAZILAND_[SZ] 

KENYA_[KE]  TANZANIA_[TZ] 

LIBYAN ARAB JAMABIRIYA_[LY]  TOGO_[TG] 

MADAGASCAR_[MG]  TUNISIA_[TN] 

MOROCCO_[MA]  UGANDA_[UG] 

NAMIBIA_[NA]  ZIMBABWE_[ZW] 

หมายเหตุ:  เพ่ือให้เกิดความสะดวกและเข้าใจตามหลักสากล  รายชื่อประเทศตามด้วย  ISO  Alpha-2  code  
ในตารางที่ 1 จะใช้ในการอ้างถึงประเทศเหล่านี้ต่อไปในคู่มือฉบับนี้
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แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงาม

สตัว์น�า้สวยงามท่ีส่งออกจากประเทศไทยต้องมหีนงัสอืรบัรองสขุภาพสตัว์น�า้ของกรมประมงส่งไป
พร้อมสนิค้าสตัว์น�า้สวยงามทุกครัง้ นอกจากนีป้ระเทศน�าเข้าสตัว์น�า้สวยงามบางประเทศมข้ีอก�าหนดเฉพาะ
เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคที่ไม่พึงประสงค์  จึงมีข้อก�าหนดให้แนบแบบฟอร์มเฉพาะในการรับรอง
สุขภาพสัตว์น�้าของประเทศไปพร้อมกับสินค้าด้วย โดยทั่วไปหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าจะมีเนื้อหาเพื่อ
การรับรองดังนี้

1.  ข้อมูลทั่วไปของสินค้า เช่น รายละเอียดผู้ส่ง แหล่งที่มา รายละเอียดผู้รับ ชนิดและจ�านวนสัตว์น�้า 
วัตถุประสงค์การส่งออก และเที่ยวบิน เป็นต้น

2.  ข้อมูลด้านสุขภาพ  เช่น  การตรวจสุขภาพก่อนส่งออก  การรับรองว่าไม่มีการตายอย่างผิดปกติ  
การรับรองสถานะปลอดโรค  และรายช่ือโรค/สัตว์น�้าท่ีต้องให้การรับรอง  เป็นต้น  ซ่ึงข้อมูลนี้จะ 
ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและข้อก�าหนดของประเทศผู้น�าเข้า

3.  ข้อมูลการขนส่งและการระบุรายละเอียดของสินค้าท่ีส่ง  เช่น  การรับรองสุขภาพสัตว์น�้าก่อนส่ง 
การรับรองความสะอาดของภาชนะ/กล่องที่บรรจุ การรับรองความสะอาดของน�้าที่บรรจุ รวมถึง
การติดฉลากสินค้าที่กล่อง เป็นต้น

คู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดการรับรองด้านสุขภาพในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าเป็นหลัก 
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน�าความรู้และข้อมูลนี้ไปปรับใช้ในการจัดการสถานประกอบการและผลิตสัตว์น�้า
สวยงามที่ปลอดจากโรค ได้คุณภาพของสินค้าตรงตามความต้องการ และสร้างความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าต่อ
สินค้าสัตว์น�้าสวยงามจากประเทศไทย 

หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามส่งออกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้
1. ประเทศปลายทางที่ไม่มีเงื่อนไขก�าหนด ประเทศเหล่านี้ไม่มีแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพ

สัตว์น�้า ให้ใช้หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าของกรมประมงแบบฟอร์ม กปม สส.2 (แบบฟอร์มใน
ภาคผนวก  1  ในการให้การรับรองสถานะสุขภาพสัตว์น�้าของสินค้าส่งออก  โดยรายชื่อประเทศ 
ที่ไม่มีแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าแบ่งตามทวีปแสดงไว้ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2. ประเทศปลายทางที่ไม่มีแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า

ทวีป ประเทศ

Europe  ARMENIA_[AM]  สาธารณรัฐอาร์มีเนีย,  GEORGIA_[GE]  สาธารณรัฐจอร์เจีย,  SERBIA_[RS] 

สาธารณรัฐเซอร์เบีย

Australia NEW ZEALAND_[NZ] นิวซีแลนด์

America BARBADOS_[BB]  บาร์เบโดส,  MEXICO_[MX]  สหรัฐเม็กซิโก,  PERU_[PE]  สาธารณรัฐเปรู, 

TRINIDAD AND TOBAGO_[TT]  สาธารณรฐัตรนิแิดดและโตเบโก,  GUAM_[GU]  ดนิแดนกวมของ

สหรัฐอเมริกา

Asia AFGHANISTAN_[AF]  สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน,  AZERBAIJAN_[AZ]  สาธารณรัฐ 

อาเซอร์ไบจาน, BAHRAIN_[BH] ราชอาณาจกัรบาห์เรน, BANGLADESH_[BD] สาธารณรฐัประชาชน

บังกลาเทศ,  BRUNEI  DARUSSALAM_[BN]  เนการาบรูไนดารุสซาลาม,  CAMBODIA_[KH]  ราช

อาณาจักรกัมพูชา,  CHINA_[CN]  สาธารณรัฐประชาชนจีน,  HONG  KONG_[HK ]  

เขตบริหารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี, INDIA_[IN] สาธารณรฐัอนิเดยี, INDONESIA_

[ I D ]   ส า ธ า รณรั ฐ อิ น โ ดนี เ ซี ย ,   I R AQ_ [ IQ ]   ส า ธ า รณรั ฐ อิ รั ก ,   JORDAN_ [ JO ]  

ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,  KUWAIT_[KW]  รฐัคเูวต,  LEBANON_[LB]  สาธารณรฐัเลบานอน, 

MALDIVES_[MV]  สาธารณรัฐมัลดีฟส์,  MYANMAR_[MM]  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, 

NEPAL_[NP] สหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล, OMAN_[OM] รฐัสลุต่านโอมาน, PAKISTAN_

[PK] สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน, PHILIPPINES_[PH] สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, QATAR_[QA] รัฐกา

ตาร์, SAUDI ARABIA_[SA] ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย, SRI LANKA_[LK] สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธปิไตยศรลีงักา, SYRIAN ARAB REPUBLIC_[SY] สาธารณรฐัอาหรบัซเีรยี, TURKMENISTAN_

[TM] เตร์ิกเมนสิถาน, UNITED ARAB EMIRATES_[AE] สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์, UZBEKISTAN_[UZ] 

สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน, VIETNAM_[VN] สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Africa ALGERIA_[DZ]  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย,  EGYPT_[EG]  สาธารณรัฐอาหรับ

อียิปต์,  GHANA_[GH]  สาธารณรัฐกานา,  KENYA_[KE]  สาธารณรัฐเคนยา,  LIBYAN  ARAB 

JAMABIRIYA_[LY] สาธารณรฐัสงัคมนยิมประชาชนอาหรบัลเิบยี, MADAGASCAR_[MG] สาธารณรฐั

มาดากัสการ์, SENEGAL_[SN] สาธารณรัฐเซเนกัล, SOUTH AFRICA_[ZA] สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, 

SWAZILAND_[SZ]  ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์,  TANZANIA_[TZ]  สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย, 

TOGO_[TG]  สาธารณรัฐโตโก,  TUNISIA_[TN]  สาธารณรัฐตูนิเซีย,  UGANDA_[UG]  สาธารณรัฐ

ยูกันดา, ZIMBABWE_[ZW] สาธารณรัฐซิมบับเว
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2. ประเทศปลายทางทีม่เีงือ่นไขก�าหนด ต้องใช้แบบฟอร์มเฉพาะของประเทศนัน้ ๆ  เพือ่การรบัรอง 
สถานะสุขภาพของสัตว์น�้าสวยงามส่งออกแนบไปพร้อมหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าของ 
กรมประมงแบบฟอร์ม กปม สส.4 (แบบฟอร์มในภาคผนวก 1) ปัจจุบันนี้แบบฟอร์มเฉพาะของ
ประเทศปลายทางทีใ่ช้ในการส่งออกสตัว์น�า้สวยงามมจี�านวนทัง้หมด 75 แบบฟอร์ม โดยแบ่งตาม 
ทวีปได้ดังนี้

2.1. ทวีปยุโรป

2.1.1.	ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือกลุ่ม	 EU  กลุ่มประเทศนี้มีศักยภาพสูงในการน�า
เข้าสัตว์น�้าสวยงาม  และมีข้อก�าหนดเฉพาะรวมถึงการด�าเนินการควบคุมโรคที่เข้ม
งวดเพื่อให้การน�าไปปฏิบัติในได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลายประเทศได้น�าหลัก
การและข้อก�าหนดของกลุม่ EU ไปใช้เป็นข้อก�าหนดของประเทศตนด้วย ประเทศใน 
กลุ่ม EU จะใช้ข้อก�าหนดด้านการควบคุมสัตว์น�้าของประชาคมยุโรปเป็นข้อก�าหนด
พืน้ฐานนอกจากนีบ้างประเทศในกลุม่ EU ยงัได้จดัท�าข้อก�าหนดเพิม่เตมิของประเทศ
ตนขึ้นเพ่ือการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์น�้าที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย  ข้อก�าหนด
เฉพาะและแบบฟอร์มที่ใช้ในการรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามที่ส่งไปประเทศใน
กลุ่ม EU สรุปได้ดังนี้

2.1.1.1	 แบบฟอร์ม	EU	ใช้กับการส่งออกและน�าผ่าน (via) สินค้าสัตว์น�้าสวยงาม
ไปทุกประเทศที่อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป 

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของกลุ่ม	EU	มีดังนี้
1.  ผูส่้งออกต้องทราบสถานะการข้ึนทะเบียนของสถานประกอบการของผูน้�าเข้าเพ่ือ

ให้สามารถเลอืกใช้แบบฟอร์ม EU ได้ถกูต้อง โดยการข้ึนทะเบยีนสถานประกอบ
การของผู้ประกอบการน�าเข้าสัตว์น�้าสวยงามของประเทศในกลุ่มนี้ จะแบ่งออก
เป็น 2 ประเภท คือ สถานที่ระบบปิด1 (Closed ornamental facilities) และ
สถานที่ระบบเปิด2 (Open ornamental facilities) 

2.  สัตว์น�้าต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจภายใน  72  ชั่วโมง
ก่อนการส่งออกและไม่แสดงอาการของโรค

1 สถานที่ระบบปิด  (Closed ornamental  facilities) สถานที่เลี้ยงสัตว์น�้านั้นไม่มีทางติดต่อโดยตรงกับแหล่งน�้าธรรมชาติ หรือ 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบท่อน�้าทิ้งเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคไปสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ  เช่น  ร้านขายสัตว์น�้าสวยงาม  ผู้
ค้าส่งสัตว์น�้าสวยงาม เป็นต้น
2 สถานที่ระบบเปิด (Open ornamental facilities) หมายถึงสถานที่เลี้ยงสัตว์น�้าที่นอกเหนือจากสถานที่ระบบปิด
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3.  สัตว์น�้าชนิดที่ไวต่อโรค  SVC  ต้องมีแหล่งที่มาที่ได้รับการรับรองว่าปลอดโรค
หรือเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ของ OIE จากเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจและต้องไม่ได้รับ
วัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวโดยประเทศท่ีร้องขอให้รับรองโรค  SVC  จะต้อง
เป็นประเทศที่มีสถานภาพการปลอดโรคในระดับประเทศ  โซนหรือคอมพาร์ท
เมนท์

4.  จ�านวนและชนิดของสัตว์น�้าสวยงามท่ีน�าเข้าจะต้องตรงกับท่ีระบุไว้ในหนังสือ
รับรองสุขภาพสัตว์น�้า

5.  กรณีสถานประกอบการประเทศปลายทางเป็นสถานที่ระบบเปิด
  สตัว์น�า้ชนดิทีเ่ป็นพาหะทีก่่อให้เกดิโรค EHN, VHS และ IHN ต้องมแีหล่งทีม่า
ที่ได้รับการรับรองว่าปลอดโรคหรือเทียบเท่า OIE  จากเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ�านาจ
และต้องไม่ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว

  สตัว์น�า้ชนดิทีไ่วต่อโรค KHV ต้องมแีหล่งท่ีมาท่ีได้รบัการรบัรองว่าปลอดโรคหรอื
เทยีบเท่ากับ OIE จากเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจและต้องไม่ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกัน
โรคดังกล่าวในการส่งออกสัตว์น�้า

แบบฟอร์ม EU ส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามมี 5 แบบฟอร์ม ได้แก่
1.  Annex IV Part B All ornamental fish closed facility
2.  Annex IV Part A open facility for free SVC
3.  Annex IV Part A mix open and closed facility for ornamental fish free SVC
4.  Annex IV Part A open facility for free SVC and zone free KHV 
5.  Annex IV Part B All ornamental fish facility for free SVC
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม Annex IV Part B All ornamental fish closed facility ใช้ส�าหรับส่งออก
สัตว์น�้าสวยงามไปยังสถานที่ระบบปิด
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ตวัอย่างแบบฟอร์ม Annex IV Part A open facility for free SVC ใช้ส�าหรบัส่งออกสตัว์น�า้สวยงาม
ไปยังสถานที่ระบบเปิดปลอดเชื้อก่อโรค SVC

Department of Fisheries

   

  

0 s

      

 



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง22



คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก 23



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง24



คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก 25



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง26

ตัวอย่างแบบฟอร์ม Annex  IV Part A mix open and closed facility  for ornamental fish 
free  SVC  ใช้ส�าหรับส่งออกสัตว์น�้าสวยงามไปยังสถานที่ระบบเปิดและสถานที่ระบบปิดปลอดเชื้อ
ก่อโรค SVC
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม  Annex  IV  Part  A  open  facility  for  free  SVC  and  zone  free  KHV  
ใช้ส�าหรบัส่งออกสตัว์น�า้สวยงามไปยงัสถานทีร่ะบบเปิดปลอดเช้ือก่อโรค SVC และ โซนปลอดเช้ือ KHV
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม Annex IV Part B All ornamental fish facility for free SVC ใช้ส�าหรับส่ง
ออกสัตว์น�้าสวยงามไปยังสถานที่ระบบปิดปลอดเชื้อก่อโรค SVC
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2.1.1.2	 BELGIUM_[BE]	รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม

ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมมีข้อก�าหนดเฉพาะส�าหรับปลาสวยงาม ไข่ และเซลล์สืบพันธุ์ ดังนี้
1.  ปลาสวยงามที่ส่งออกต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจภายใน 24  ชั่วโมง

ก่อนการส่งออกและไม่แสดงอาการของโรค
2.  ปลาสวยงามต้องไม่มาจากสถานที่ต้องห้ามอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพสัตว์น�้าของประเทศ

ผู้ส่งออกและไม่อยู่ภายใต้แผนการท�าลายหรือการฆ่าเพื่อก�าจัดโรค

แบบฟอร์มของราชอาณาจักรเบลเยีย่มส�าหรบัสตัว์น�า้สวยงามม ี1 แบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม Origin and health certificate related to ornamental fish, their eggs 
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2.1.13.	 CZECH	REPUBLIC_[CZ]	สำธำรณรัฐเช็ก

สาธารณรัฐเช็กใช้ข้อก�าหนดส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามของกลุ่ม EU

แบบฟอร์มสาธารณรัฐเช็กส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามมี 2 แบบฟอร์ม ได้แก่
1.  EU Part B Closed ornamental facilities
2.  Certificate from the third countries to the Czech Republic



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง44

ตวัอย่างแบบฟอร์ม EU Part B Closed ornamental facilities ใช้ส�าหรบัส่งออกสตัว์น�า้สวยงามไปยงั 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม Certificate from the third countries to the Czech Republic ใช้ส�าหรับ 
ส่งออกสตัว์น�า้สวยงามเพือ่เลีย้งในตูป้ลาจากประเทศทีส่ามไปยงัสาธารณรัฐเชก็ โดยใช้ภาษาเชก็และ
ภาษาอังกฤษในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า

Agriculture and Cooperative , Department of Fisheries

0 s



คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก 51



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง52

,



คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก 53

       

 
Department of Fisheries

 
DOF Authorization



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง54

2.1.1.4	 DENMARK_[DK]	รำชอำณำจักรเดนมำร์ก

ข้อก�าหนดเฉพาะที่ส�าคัญในการน�าเข้าสัตว์น�้าสวยงามของราชอาณาจักรเดนมาร์ก มีดังนี้
1.  สัตว์น�้าต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจภายในวันที่ส่งออกและไม่แสดง

อาการของโรค
2.  สัตว์น�้าต้องไม่มาจากสถานที่ต้องห้ามอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพสัตว์น�้า
3.  สัตว์น�้าที่อาศัยในแหล่งน�้าที่อุณหภูมิต�่ากว่า  5  องศาเซลเซียส  เช่น  ปลาทอง  (Goldfish)  

ปลาคาร์พ  (Cyprinus carpio)  รวมถึงปลาในอันดับ  Cypriniformes  ต้องมาจากแหล่งท่ี 
ปลอดจากเชื้อ SVCV และ KHV ในระยะเวลา 2 ปี 
  แหล่งทีม่านัน้จะต้องไม่มชีนดิปลาต่อไปนี ้Salmo sp., Salvelinus sp., Oncorhynchus sp., 

Thymallusthymallus, Coregonus spp., Esox	lucius, Scophthalntus	maximus, 
Ostrea edulis

  แหล่งที่มาต้องไม่มีทางติดต่อกับแหล่งน�้า แหล่งน�้ากร่อย และชายฝั่ง

แบบฟอร์มของราชอาณาจักรเดนมาร์กส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามมี 1 แบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม Certificate of origin and health for export of live ornamental fish and 
other aquatic animals ใช้ส�าหรับส่งออกสัตว์น�้าสวยงาม
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2.1.1.5	 FINLAND_[Fl]	สำธำรณรัฐฟินแลนด์
สาธารณรัฐฟินแลนด์ใช้ข้อก�าหนดส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามของ  EU  โดยแบบฟอร์มที่ใช้จะเป็น 

แบบฟอร์มส�าหรับระบบปิด Closed ornamental facilities

แบบฟอร์มของสาธารณรัฐฟินแลนด์ส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามมี 1 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม  Part  B Closed ornamental  facilities  ใช้ส�าหรับส่งออกสัตว์น�้าสวยงาม 
ไปยังสถานที่ระบบปิดโดยใช้ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า
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2.1.1.6	 FRANCE_[FR]	สำธำรณรัฐฝรั่งเศส
ประเทศนี้เพิ่มขอ้ก�าหนดส�าหรับครสัเตเชยีนสวยงาม เช่น กุง้ ปู โดยให้มีการรับรองการปลอดจาก

เชื้อ WSSV, TSV และ YHV ในระดับประเทศ หรือโซน หรือสถานประกอบการ

แบบฟอร์มของสาธารณรัฐฝรั่งเศสส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามมี  6  แบบฟอร์ม  ซ่ึงแบบฟอร์มท่ี  1-5  
จะเป็นแบบฟอร์มส�าหรับส่งออกสัตว์น�้าสวยงามไปยังสถานที่ระบบปิด และแบบฟอร์มที่ 6 จะสามารถใช้ให้การ
รับรองสัตว์น�้าสวยงามกลุ่มกุ้งและปูได้ แบบฟอร์มทั้ง 6 รูปแบบ ได้แก่

1.  Annex IV Part B 
2.  Part B 
3.  Annex IV FR/EN 
4.  Part B L.306 Official Journal of the European Union 
5.  EU Part B FR/EN 
6.  Annex 24
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ตวัอย่างแบบฟอร์ม Part  B  ใช้ส�าหรับส่งออกสตัว์น�า้สวยงามไปยงัสถานท่ีระบบปิดมรีปูแบบคล้ายกบั
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2.1.1.7	 GERMANY_[DE]	สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

นอกจากข้อก�าหนดของกลุม่ EU แล้ว สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนไีด้เพิม่ข้อก�าหนดเฉพาะทีส่�าคญั
ส�าหรับสัตว์น�้าสวยงาม ดังนี้

1.  ให้ระบุว่าสัตว์น�้ามาจากการรวบรวมจากธรรมชาติหรือเพาะเลี้ยง
2.  แหล่งที่มาของสัตว์น�้าต้องไม่มีการระบาดของโรค
3.  ปลาหรอืสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัทีอ่ยูใ่นบญัชรีายช่ือ Nb IV จะต้องถกูตรวจสอบในวนัทีล่งนาม

และไม่พบว่ามีอาการป่วยของโรค
4.  สัตว์น�้าต้องได้รับการตรวจสุขภาพในวันที่ออกหนังสือรับรองและไม่แสดงอาการของโรค

แบบฟอร์มของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามมี 1 แบบฟอร์ม
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2.1.1.8	 GREECE_[GR]	สำธำรณรัฐเฮลเลนิก	(กรีซ)

กรีซมีข้อก�าหนดเพิ่มเติมส�าหรับปลาสวยงามโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ�านาจต้องตรวจสุขภาพปลาวันท่ี
ส่งออกและปลาไม่แสดงอาการของโรค

แบบฟอร์มของกรีซส�าหรับปลาสวยงามมี 1 แบบฟอร์ม
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2.1.1.9	 HUNGARY_[HU]	สำธำรณรัฐฮังกำรี

สาธารณรัฐฮังการีใช้ข้อก�าหนดส�าหรับสัตว์น�า้สวยงามของ EU โดยแบบฟอร์มท่ีใช้จะเป็นแบบฟอร์ม 
ส�าหรับระบบปิด Closed ornamental facilities

แบบฟอร์มของสาธารณรัฐฮังการีส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามมี 2 แบบฟอร์ม ได้แก่
1.  Closed ornamental facilities 
2.  Part B L.306
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2.1.1.10	 ITALY_[IT]	สำธำรณรัฐอิตำลี
สาธารณรัฐอิตาลีใช้ข้อก�าหนดส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามของ  EU  โดยมีแบบฟอร์มส�าหรับสัตว์น�้า

สวยงาม 1 แบบฟอร์ม

ตวัอย่างแบบฟอร์ม Part B L.306 ใช้ส�าหรบัส่งออกสตัว์น�า้สวยงามไปยงัสถานท่ีระบบปิดแบบฟอร์ม 
เป็นไปตามที่ประกาศใน Official  Journal  of  the  European Union  โดยใช้ภาษาอิตาลี  ในหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์น�้า
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2.1.1.11	 NETHERLANDS_[NL]	รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ไม่มีข้อก�าหนดเฉพาะเพ่ิมเติม  แต่จัดท�าแบบฟอร์มเฉพาะจ�านวน  1 

แบบฟอร์มของประเทศ ซึง่ระบใุห้ใส่ข้อมลูทัว่ไปในการส่งออกสตัว์น�า้สวยงาม เช่น ข้อมลูผูส่้งออก ข้อมลูผูน้�าเข้า 
ชนิดและจ�านวนของสินค้าที่ส่งออก เป็นต้น

ตวัอย่างแบบฟอร์มของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ใช้ส�าหรบัส่งออกสตัว์น�า้สวยงาม/สตัว์เลือ้ยคลาน/
แมลง
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2.1.1.12	 POLAND_[PL]	สำธำรณรัฐโปแลนด์
สาธารณรัฐโปแลนด์ใช้ข้อก�าหนดของ  EU  แต่ได้จัดท�าแบบฟอร์มเฉพาะของประเทศเพ่ิมเติม 

จากแบบฟอร์ม EU จ�านวน 2 แบบฟอร์ม ส�าหรับปลาสวยงาม ปลาทอง ปลาคาร์พ และแบบฟอร์มส�าหรับหอย 
กุ้ง ปูสวยงาม

แบบฟอร์มของสาธารณรัฐโปแลนด์ส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามมี 4 แบบฟอร์ม ได้แก่

1.  EU Part B Closed ornamental facilities 
2.  Part B L.306
3.  Ornamental fish, goldfish, koi carp
4.  Molluscs, crustacean
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2.1.1.13	 PORTUGAL_[PT]	สำธำรณรัฐโปรตุเกส
สาธารณรัฐโปรตุเกสใช้ข้อก�าหนดของ EU แต่ได้จดัท�าแบบฟอร์มเฉพาะของประเทศเพิม่เตมิจ�านวน 

2 แบบฟอร์ม ได้แก่ แบบฟอร์มสุขอนามัย (Sanitary) และแบบฟอร์มในการส่งออกปลา ซึ่งระบุให้ใส่ข้อมูลทั่วไป
ในการส่งออกสัตว์น�้าสวยงาม เช่น ข้อมูลผู้ส่งออก ข้อมูลผู้น�าเข้า ชนิดและจ�านวนของสินค้าที่ส่งออก เป็นต้น

แบบฟอร์มของสาธารณรัฐโปรตุเกสส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามมี 3 แบบฟอร์ม ได้แก่

1.  EU Closed ornamental facilities
2.  Sanitary certificate
3.  Health certificate for fish
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2.1.1.14	 REUNION_[RE]	เรอูนียง
เป็นหนึง่ในดนิแดนโพ้นทะเลของสาธารณรฐัฝรัง่เศสแบบฟอร์มท่ีใช้ส�าหรบัสตัว์น�า้สวยงามจงึเป็น

แบบฟอร์มของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแบบฟอร์มที่ 3 และ 4 ข้อ 2.1.1.6

2.1.1.15	 SLOVENIA_[SI]	สำธำรณรัฐสโลวีเนีย
สาธารณรัฐสโลวีเนียใช้ข้อก�าหนดของกลุ่ม  EU  แต่มีแบบฟอร์มเฉพาะส�าหรับการปลาสวยงาม  

โดยข้อก�าหนดเฉพาะที่ส�าคัญส�าหรับปลาสวยงามของสาธารณรัฐสโลวีเนีย มีดังนี้
1.  สัตว์น�้าต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจภายในวันที่ส่งออกและไม่แสดง

อาการของโรค
2.  สัตว์น�้าต้องไม่มาจากสถานที่ต้องห้ามอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพสัตว์น�้า



คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก 131

ตัวอย่างแบบฟอร์ม  Health  certificate  for  aquarium  fish  ใช้ส�าหรับการส่งออกปลาสวยงาม  
โดยใช้ภาษาสโลวีเนีย และภาษาอังกฤษในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า
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2.1.1.16	 SPAIN_[ES]	รำชอำณำจักรสเปน
นอกจากข้อก�าหนดของ EU แล้ว ข้อก�าหนดเฉพาะทีส่�าคญัส�าหรบัสตัว์น�า้สวยงามของราชอาณาจกัร

สเปน มีดังนี้
1.  สินค้าสัตว์น�้าต้องมาจากสถานประกอบการเพาะเลี้ยงที่ข้ึนทะเบียนและอาศัยอยู่ในสถาน

ประกอบการเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน หรือตั้งแต่เกิด
2.  สินค้าสัตว์น�้าต้องไม่อยู่ภายใต้แผนการท�าลายหรือการฆ่าเพื่อก�าจัดโรคหรือมาจากสถานที ่

ต้องห้าม อันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพสัตว์น�้า
3.  สนิค้าสตัว์น�า้ต้องมาจากสถานประกอบการส่งออกท่ีไม่มีรายงานว่าพบโรคท่ีอยูใ่นบัญชีรายช่ือ 

โรคสัตว์น�้าของ OIE  (ภาคผนวกท่ี  8)  ภายในรัศมี  30  กิโลเมตร  เป็นระยะเวลา  6  เดือน 
ก่อนการส่งออก

4.  สินค้าสัตว์น�้ากลุ่มครัสเตเชียนต้องปลอดจากโรค White spot disease 
5.  สัตว์น�้าต้องถูกตรวจสอบโดยสัตวแพทย์ 5 วันก่อนการส่งออก
6.  สัตว์น�้าต้องถูกกักกันเป็นระยะเวลา 30 วันก่อนการส่งออก
7  กรณขีองสตัว์ครึง่บกคร่ึงน�า้หรอืสตัว์เลือ้ยคลานต้องได้รบัการตรวจว่าปลอดจากเชือ้แบคทเีรยี 

Salmolnella จากห้องปฏิบัติการของรัฐ

แบบฟอร์มของราชอาณาจักรสเปนส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามมี 5 แบบฟอร์ม ได้แก่

1.  Part B L.306 (ES/EN)
2.  Part B L.306 (ES)
3.  Live ornamental aquatic animals except koi carp 
4.  Crustacean
5.  Reptiles and amphibians
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม Part  B  L.306(ES/EN)  ใช้ส�าหรับส่งออกสัตว์น�้าสวยงามไปยังสถานที่ระบบปิด 
แบบฟอร์มเป็นไปตามที่ประกาศใน Official Journal of the European Union โดยใช้ภาษาสเปน 
และภาษาอังกฤษในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า

0 s

 

,THAILAND Department of Fisheries
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม Part B L.306 (ES) ใช้ส�าหรับส่งออกสัตว์น�้าสวยงามไปยังสถานที่ระบบปิด แบบ
ฟอร์มเป็นไปตามที่ประกาศใน Official Journal of the European Union โดยใช้ภาษาสเปนใน
หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม  Live  ornamental  aquatic  animals  except  koi  carp  ใช้ส�าหรับส่งออก 
สตัว์น�า้สวยงาม ยกเว้นปลาคาร์พ โดยใช้ภาษาสเปน และภาษาองักฤษในหนงัสอืรบัรองสขุภาพสตัว์น�า้

Department of Fisheries

Name : 
 Address :
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม Crustacean ใช้ส�าหรับส่งออกสัตว์น�้ากลุ่มครัสเตเชียน ได้แก่ กุ้ง ปู โดยใช้ภาษา
สเปน และภาษาอังกฤษในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม Reptiles and amphibians ใช้ส�าหรับส่งออกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบก 
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CERTIFICADO SANITARIO PARA LA IMPORTACIÓN EN ESPAÑA DE REPTILES Y ANFIBIOS / ANIMAL 

HEALTH CERTIFICATE FOR THE IMPORT INTO SPAIN OF REPTILES AND AMPHIBIANS 
 

Ref.: IMP-153 
MPA 09/15 
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I.1. Expedidor / Consignor: 
Nombre/ Name:  

 
 

Dirección/ Address:  
Approval number:  

I.2. Nº de referencia del Certificado/ Health certificate number: 
 

 
I.3.Autoridad central competente/ Central competent authority: 

 

I.4.Autoridad local competente/ Local competent authority: 
 

I.5. Destinatario/ Consignee: 

Nombre/ Name:  

Dirección/ Address:  

I.6. 

I.7. País de origen/ Country of origin: 
 
Código ISO/ ISO Code*:   

I.8. I.9. País de destino/ Country of 
destination:  

Código ISO/ ISO Code*:   

I.10. 

I.11. Lugar de origen / Place of origin: 
Nombre/ Name 
Dirección/ Address:.  
number: 

I.12. 

 I.13. Lugar de carga/Place of loading: I.14. Fecha de salida/Date of departure: 

 
I.15. Medio de transporte/ Means of transport:: 

 

Aeronave Buque 
Vehículo de carretera Vagón de ferrocarril Otros 

 

Identificación/Identification: 

 
Referencia documental/Documentary reference: 

 

I.16. Puesto de inspección fronterizo previsto/ Foreseen border inspection post: 

 

I.17. Número (s) de autorización CITES/ CITES autoritation number**: 

I.18. Descripción de la mercancía/ Description of the goods:: 
 
 

 

I.19.Código de la mercancía (Código NC) / NC Code: 

 
I.20. Cantidad/ Quantity 

 

I.21. I.22.Número de bultos/ Number of packages:  

I.23. No del precinto y Nº del contenedor/ Seal number and container number: I.24. 

I.25. Animales certificados para/ Animals certified for: 
 

Animales de compañía/ Pets Circo-Exposición/ Circus-Exhibition Animales de investigación/ animals intended to research purposes 

I.26. I.27. Para importación o admisión en la UE/ For import or admisión in the EU 

I.28. Identificación de los animales/ Identity of the animals: 
 

Especie (Nombre científico)/ Species (Scientific name) Cantidad/ Quantity 

* Opcional/ Optional 
** Si procede/ When applicable 
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II.1 Requisitos Generales/ General Requirements 

 
El inspector oficial abajo firmante certifica que los animales a los que se hace referencia en la parte I del presente 
certificado/ I, the undersigned oficial inspector, hereby certify that the animals referred to in Part I of this certificate: 

 
II.1.1. han permanecido en el establecimiento de origen desde su nacimiento o al menos los 21 días anteriores al 
embarque/ have remained in the establishment of origin since birth or for at least the last 21 days before dispatch to 
the EU. 

 
II.1.2. han sido inspeccionados en los 5 días previos a la carga, sin presentar signos clínicos de enfermedad/ have 
been inspected within 5 days of loading, and showed no clinical signs of disease; 

 
II.1.3. no están sometidos a prohibición alguna debido a un aumento de la mortalidad aún sin resolver; y/ are not 
subject to any prohibitions due to unresolved increased mortality; and 

 
II.1.4. no están destinados a su destrucción ni a su sacrificio para la erradicación de enfermedades/ are not intended 
for destruction or slaughter for the eradication of diseases. 

 
3 

II.1.5 han sido sometidos a pruebas para Salmonella en un laboratorio oficial con resultado negativo / Have been 
3 

tested and found free of Salmonella in an official laboratory 
 
 
 
II.2. Requisitos de transporte / Transport Requirements 

 
El inspector oficial abajo firmante certifica que/ I, the undersigned official inspector, hereby certify that: 

 
II.2.1. los animales indicados anteriormente se han dispuesto en condiciones que no alteran su estatus sanitario; y/ 
the animals referred to above are placed under conditions that do not alter their health status; and 

 
II.2.2. el contenedor utilizado para el transporte se ha limpiado y desinfectado o no se ha utilizado previamente/ the 
transport container is clean and disinfected or previously unused. 

 
 
 

El presente certificado es válido por 10 días a partir de la fecha / This certificate is valid for 10 days from the present 
issuing date. 

 
Hecho en / Done at: …………………………………… El / On: ………………………………. 

(Lugar/Place) (Fecha/ Date) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Veterinario Oficial 
Signature of the Official Veterinarian 

 
………………………………………………………………. …….. Sello/Stamp 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Nombre, dirección y cargo en mayúsculas 
Name, address and position in capital letters 

1. El color del sello y de la firma deberá ser distinto del de la tinta de impresión del certificado / The signature and stamp must be in an ink of a 
different color that that of the certificate form. 

 
2. Únicamente en el caso de quelonios. Este certificado debe de acompañarse con el boletín analítico de Salmonella / Only applies to turtles. This 

certificate must be accompanied with the Salmonella test. 
 

3. Este certificado no podrá utilizarse para las siguientes especies, cuya importación para la venta como mascotas está prohibida en España/ This model 
of certificate is not intented to be used for the following species, whose sale as pets is forbidden in Spain: Bufo marinus, Duttaphrynus 
melanostictus, Lithobates, Xenopus laevis, Chrysemys picta, Trachemys scripta, Fam. Colubridae (In Canary Islands, Ibiza and Formentera), Elaphe 
quttata (in Balearic Islands).RD.630/2013 
Abronia gramínea;Abronia lythrochila; Abronia martindelcampoi;Abronia smithi; Abronia taeniata; Abronia vasconcelosii; Anotheca spinosa; Bipes 
canaliculatus; Caiman crocodilus; Chelonoidis denticulata; Chelus fimbriatus; Claudius angustatus;Corytophanes cristatus; Ctenosaura Clarcki; 
Ctenosaura defensor Ctneosaura oaxacana Ctneosaura pectinacta Dracaena guianensis, Drymarchon corais, Kinosternon acutum Kinosternon 
herreraii Kinosternon leucostomu, Kinoternon creaseri Pseudomys peninsularis Python Regius, Varanus exanthematicus, Xenosaurus grandis 
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2.1.2.	ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยโุรปประเทศทีไ่ม่ได้อยูใ่นกลุม่สหภาพยโุรป แต่มี
แบบฟอร์มในการรบัรองสขุภาพสตัว์น�า้ หรอืหนงัสอืรบัรองสขุภาพสตัว์น�า้ มทีัง้หมด 
8 ประเทศ ดังนี้

2.1.2.1.	MACEDONIA_[MK]	มำซิโดเนีย
แม้ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิก  EU  แต่มาซิโดเนียใช้แบบฟอร์มของกลุ่ม  EU  แบบ 
Closed ornamental facilities ส�าหรับสัตว์น�้าสวยงาม

แบบฟอร์มของมาซิโดเนียส�าหรับสัตว์น�้าสวยงามมี 1 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม Closed ornamental facilities ใช้ส�าหรับส่งออกสัตว์น�้าสวยงามไปยังสถานที่ 
ระบบปิด โดยใช้ภาษามาซิโดเนีย และภาษาอังกฤษในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า

 
Дел 9.2 

 
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ 

Health Certificate 
 

За  украсни животни од аквакултура наменети за затворени украсни објекти 
/ For the import into the Republic of Macedonia of ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities 

 
ЗЕМЈА: 
/COUNTRY: 

Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија 
/Veterinary certificate to Republic of Macedonia 

Д
ел

 I:
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I.1. Испраќач 
/Consignor 

 

I.2. Референтен број на сертификатот 
/Certificate reference number 

I.2.a 

Име 
/Name          

I.3. Централен Надлежен Орган 
/Central Competent Authority 
                                       Department of Fisheries 

Адреса 
/Address     
 
 

I.4. Локален Надлежен Орган 
/Local Competent Authority 
Inland Aquatic Animal Health Research Institute (AAHRI) Тел. 

/Tel.       
I.5. Примач 
/Consignee   
 

I.6.  

Име 
/Name       
Адреса 
/Address     
Поштенски број 
/Postal code 
 
Тел. 
/Tel.      
I.7. Земја на потекло 
/Country of origin 

ИСО код 
/ISO code 

I.8. Подрачје на 
потекло 
/Region of origin 

Код 
/Code 

 

I.9. Земја на 
дестинација 
/Country of destination 

ИСО код 
/ISO 
code 

I.10. Подрачје на 
дестинација 
/Region of 
destination 

Код 
        /Code 

 

            

I.11. Место на потекло 
/Place of origin 

I.12. 

Име 
/Name    

Број на одобрение 
/Approval number    

Адреса 
/ 
 

 
 

Име 
/Name   

Број на одобрение 
/Approval number 

Адреса 
/Address  
 

 

Име 
/Name   

Број на одобрение 
/Approval number 

Адреса 
/Address   

 

I.13. Место на натовар 
/Place of loading                    
 

I.14. Дата на поаѓање 
/Date of departure 
 
 

Време на поаѓање 
/Time of departure 
 
 Адреса 

/Address 
 

Број на одобрение 
/Approval number 

I.15. Средства за транспорт 
/Means of transport 

I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ 
/Entry BIP in RM 

Авион 
/Aeroplane 

Брод 
/Ship 

Железнички вагон 
/Railway wagon 

Средство за патен сообраќај 
/Road vehicle 
 

Друго 
/ Other 

Идентификација: 
/Identification:    
 

I.17. Бр на ЦИТЕС 
/No(s) of CITES 

Документ на кој се повикува: 
/Documentary references:    
I.18. Опис на стоката 
/Description of commodity 

I.19. Код на     стоката (ХС код) 
/Commodity code (HS code)             

                                                      
   

I.20. Количество 
/Quantity                                   Pcs 

I.21.  I.22. Број на пакувања 
/Number of packages 

I.23. Идентификација на контејнерот/број на пломба 
/Identification of container/seal number 
 

I.24.  

I.25. Пратките се наменети за  
/Commodities certified for  

Домашни миленици 
/ Pets 

Карантин 
/ Quarantine 

Циркус/ егзибиција 
/ Circus/ exhibition 
 

 

I.26.  
 

I.27. За влез или увоз во РМ  
/ For import or admission into RM 
 

I.28. Идентификација на стоките 
/Identification of the commodities 

Видови (Научно име) 
/Species (Scientific name) 

Количина 
/Quantity 

  
 
 
 

 

 
 

/ 
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ЗЕМЈА: 
/COUNTRY: 

За yкрасни животни од аквакултура наменети за затворени украсни објекти  
/For ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities 

Д
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II. Информации за здравствената состојба 
/Health information 

II.a. Референтен број на сертификатот 
/Certificate reference number 

II.b. 

II.1 Основни услови 
/General requirements 
 

 Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека украсните животни од авакултура, наведени во Делот I од овој сертификат: 
/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the оrnamental aquatic animals, referred to in Part I of this certificate: 

II.1.1 се прегледани во рок од 72 часа пред утоварот, и не покажале клинички знаци на болест; 
/have been inspected within 72 hours of loading, and showed no clinical signs of disease; 

II.1.2 не се предмет на забрана поради неоткриена причина за зголемена смртност; и 
/are not subject to any prohibitions due to unresolved increased mortality; and 

II.1.3 не се предвидени за уништување или колење поради искоренување на болест. 
/are not intended for destruction or slaughter for the eradication of diseases. 
 

II.2. (1)(2)(3)[Услови за видовите кои се приемчиви на  Епизоотска хематопоетска некроза (ЕХН), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura 
синдром и/или болеста Yellowhead 
/(1)(2)(3)[Requirements for species susceptible to  Epizootic hematopoietic necrosis (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura syndrome 
and/or Yellowhead disease 
 

 Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека украсните животни од аквакултура опишани погоре: 
/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the оrnamental aquatic animals referred to above: 

 или 
/eith
er 

(1)(4)[потекнуваат од држава/територија, област или комплекс прогласена за слободна од  (1)[ЕХН] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos 
mackini] (1)|Taura синдром] (1)[болеста Yellowhead] во согласност со Глава VII од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ, односно соодветниот пропис од областа 
на ветеринарното здравство во Република Македонија или релевантниот ОИЕ Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекло, и 
/(1)(4)[originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)|Taura 
syndrome] (1)[Yellowhead disease] in accordance with Chapter VII of Council Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of the country 
of origin, and 

  (i) соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомневање на постоење на соодветната 
болест веднаш се испитуваат од страна на надлежниот орган, 
/where the relevant disease(s) is( are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) 
must be immediately investigated by the competent authority, 

  (ii) видовите приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и 
/all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), and 

  (iii) видовите приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирни против тие болести]; 
/species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s)]; 

 или 
/or 

(1)(4)(5) [биле држени во карантин во согласност со Одлуката 2008/946/EЗ, односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за карантински 
услови за аквакултура].] 
/(1)(4)(5)[have been subject to quarantine in accordance with Decision 2008/946/EC].] 
 

II.3. (1)(2)(3)[Услови за видовите кои се приемчиви на Вирусна хеморагична септикемија (ВХС), Инфективна хематопоетска некроза (ИХН), Инфективна анемија кај 
лососот (ИСА), Koi herpes вирус (КХВ), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, и/или болеста White spot  
/(1)(2)(3)[Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicemia (VHS), Infectious hematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anemia (ISA), Koi 
herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease  

 Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека украсните животни од аквакултура, опишани погоре: 
/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the ornamental aquatic animals referred to above: 

 или 
/either 

(1)(5)[потекнуваат од држава/територија, област или комплекс прогласена за слободна од (1)[ВХС] (1)[ИХН] (1)[ИСА] (1)[КХВ] (1)[Marteilia refringens] 
(1)[Bonamia ostreae] (1)[болеста White spot] во согласност со Глава VII од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на 
ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура или релевантниот ОИЕ 
Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекло, и 
/(1)(5)[originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] 
(1)[White spot disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, and 

  (i) соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната 
болест се испитуваат веднаш од страна на надлежниот орган,  
/where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant 
disease(s) must be immediately investigated by the competent authority, 

  (ii) видовите приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и 
/all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), and 

  (iii) видовите приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирни против тие болести]; 
/species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s)] ; 

 или 
/or 

(1)(3)(5) [биле држени во карантин во согласност со Одлуката 2008/946/EЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за 
карантински услови за аквакултура].] 
/(1)(3)(5) [have been subject to quarantine in accordance with Decision 2008/946/EC].] 
 

II.4 Услови за транспорт и етикетирање 
/Transport and labeling requirements 
 

 Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека: 
/I, the undersigned official inspector, hereby certify that: 

II.4.1 украсните животни од аквакултура опишани погоре се ставени под услови, вклучувајќи го и квалитетот на водата, кои не го загрозуваат нивното здравје; 
/the ornamental aquatic animals referred to above are placed under conditions, including with a water quality, that do not al ter their health status; 

II.4.2 транспортниот контејнер е исчистен и дезинфициран или се употребува за прв пат; и 
/the transport container is clean and disinfected or previously unused; and 

II.4.3 пратката се идентификува со јасно читлива етикета, закачена на надворешноста на контејнерот и ги содржи битните информации кои се наведени во рамките од I.7 до 
I.13 од Дел I од овој сертификат, и следната изјава: 
/the consignment is identified by a legible label on the exterior of the container with the relevant information referred to in boxes I.7 to I.13 of Part I of this certificate, and the 
following statement: 

 или 
/either 

(1)[‘Украсни] (1)[Риби] (1)[Мекотели] (1)[Ракови] наменети за затворени украсни објекти во РМ’] 
/(1)[‘Ornamental] (1)[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans] intended for closed ornamental facilities in the RM’] 

 или 
/or 

(1)[‘Украсни] (1)[Риби] (1)[Мекотели] (1)[Ракови] наменети за карантин во РМ’] 
/(1)[‘Ornamental] (1)[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans] intended for quarantine in the RM’] 

II.5 (1)(3)(6)[Услови за видови кои се приемчиви на Пролетна виремија кај крапот (ПВК), Бактериско заболување на бубрезите (БЗБ), Инфективен некроза на 
панкреасот (ИНП) и инфекција предизвикана од Gyrodactylus salaris (ГС) 
/(1)(3)(6)[Requirements for species susceptible to Spring viraemia of carp (SVC), Bacterial kidney disease (BKD), Infectious pancreatic necrosis virus (IPN) and Infection 
with Gyrodactylus salaris (GS) 
 

 Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека украсните животни од аквакултура опишани погоре, потекнува од: 
/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the ornamental aquatic animals referred to above: 

 Или 
/either 

(1)  [потекнуваат од држава/територија или нивни дел: 
/ (1) [originate from a country/territory or part thereof: 

  (a) каде (1)[ПВК] (1)[ГС] (1)[БЗБ] (1)[ИНП] задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење 
на соодветната болест треба веднаш да се испитаат од надлежниот орган,  
/ where (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the 
relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority, 

  (b) каде сите животни од аквакултура од видовите приемчиви на соодветните болести внесени во таа земја/ територија или 
нивни дел ги исполнуваат условите наведени во точка II.5 од овој сертификат, 
/ where all aquaculture animals of species susceptible to the relevant disease(s) introduced into that country/ territory or part thereof 
comply with the requirements set out in Part II.5 of this certificate, 

  (c) каде видовите приемчиви на соодветните болести не се вакцинирани против соодветните болести, и 
/  where species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s), and 

  (d) Кои ги исполнуваат условите за слободни од болести во однос на (1)[ПВК] (1)[ГС] (1)[БЗБ] (1)[ИНП] утврдени со соодветниот 
ОИЕ стандард или најмалку еквивалентиот соодветен пропис од областа на ветеринарното здравство во Република 
Македонија односно еквивалентното Поглавје VII од Директивата 2006/88/ЕК.] 
/ which comply with the requirements for disease freedom as regards (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] laid down in the relevant OIE 
standard or at least equivalent to those laid down in Chapter VII of Directive 2006/88//EC.] 

 или 
/or 

(1)(3) [биле ставени во карантин под услови најмалку еднакви на оние утврдени со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во 
Република Македонија односно Одлуката 2008/946/ЕЗ.]] 
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/ (1)(3) [have been subject to quarantine under conditions at least equivalent to those laid down in Decision 2008/946/EC.]] 

 
Забелешки  
/ Notes 
Дел I  
/ Part I: 
- Рамка I.19: 

/Box I.19: 
Да се употреби соодветниот ХС код: 0301,  0306, 0307, 0308 или 0511 
/Use the appropriate HS codes: 0301,  0306, 0307, 0308  or 0511. 

- Рамка I.20 и I.28: 
/Box I.20 and I.28: 

Што се однесува до количината, се дава вкупниот број во кг, освен за орнаментални риби. 
/As regards quantity, give the total number in kg, except for the ornamental fish. 

- Рамка I.25: 
/Box I.25: 

Да се избере ‘домашни миленици’ за украсни животни од аквакултура наменети за продавници за домашни миленици или за понатамошна 
продажба, ‘циркус/егзибиција’ за украсни животни од аквакултура наменети за аквариуми и не се за понатамошна продажба, и ‘карантин’ ако 
украсните водни животни се наменети за карантин. 
/Use the option 'Pets' for ornamental aquatic animals intended for pet shops or similar businesses for further sale, 'Circus/exhibition' for ornamental 
aquatic animals intended for exhibition aquaria or similar businesses not for further sale and 'Quarantine' if the ornamental aquatic animals are intended 
for a quarantine facility. 

Дел II  
/ Part II: 

(1) Да се задржи соодветното. 
/Keep as appropriate. 

(2) Дел II.2 и II.3 од овој сертификат важат само за видови кои се приемчиви на една или повеќе од болестите наведени во насловот на овој сертификат. Приемчивите 
видови се наведени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Дел II од Анекс IV од Директивата 2006/88/ЕЗ. 
/Part II.2 and II.3 of this certificate only applies to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the title. Susceptible species are listed in Part II of Annex IV to 
Directive 2006/88/EC. 

(3) Пратките од украсни водни животни може да се увезат и без да ги исполнуваат условите во Дел II.2 и II.3 ако тие се наменети за карантински објект кој ги исполнува 
условите утврдени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Одлуката 2008/946/ЕК. 
/Consignments of ornamental aquatic animals may be imported regardless of the requirements in Part II.2 and II.3 if they are intended for a quarantine facili ty complying with the 
requirements laid down in Decision 2008/946/EC. 

(4) За да бидат овластени за влез во РМ, една од овие изјави мора да се задржи ако пратката содржи приемчиви, или видови преносители на ЕУС (види забелешка 3), 
ЕХН, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura синдром и/или болеста Yellowhead. 
/To be authorized into the RM one of these statements must be kept if the consignments contain susceptible tо EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, 
Taura syndrome and/or Yellowhead disease. 

(5) За влез во РМ, област или комплекс прогласен за слободен од ВХС, ИХН, ИСА, КХВ, Marteilia refringens, Bonamia ostreae или болеста White spot, или каде се применува 
програм за следење или искоренување на болести во согласност со Член 44(1) или (2) од Директивата 2006/88/ЕЗ, односно соодветниот член од соодветниот пропис од 
областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура, една од овие изјави мора да 
се задржи ако пратката содржи приемчиви видови за болеста(ите) за кои се однесува надзорот или програмот за ерадикација. 
/To be authorized into a RM, zone or compartment declared free from VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae, or Whitespot disease or with a surveillance or 
eradication programme established in accordance with Article 44(1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one of these statements must be kept if the consignment contain susceptible to 
the disease(s) for which disease freedom or surveillance or eradication programme(s) apply (ies).  

(6) Дел II.5 од овој сертификат важи само за пратките наменети за РМ или нејзин дел кој е определен како слободен од болести, или за кои постои одобрена програма во 
согласност со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентната Oдлука 2010/221/ЕУ во однос на ПВК, 
БЗБ, ИНП или ГС, и пратката се состои од видови од листата наведена во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија 
односно еквивалентниот дел C од Прилог II како приемчиви за болеста(ите) за кои се однесува статусот или програмата слободни од болести. 
 
Дел II.5 исто така се однесува на пратки со риба од било кој вид кој потекнува од води каде видовите наведени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното 
здравство во Република Македонија односно соодветниот дел C од Прилог II како видови приемчиви на инфекција со ГС, се присутни, каде тие пратки се наменети за 
РМ или нејзин дел кој се наоѓа на листата во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија  односно еквивалентниот Прилог I 
од Одлуката 2010/221/ЕУ како слободна од ГС. 
 
Пратки со украсни животни од аквакултура за кои ПВК, ИНП и/или БЗБ поврзани услови се применливи, може да се увезат без разлика на условите во дел II.5 од овој 
сертификат доколку се наменети за карантински објект кои ги исполнува условите утврдени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во 
Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2008/946/ЕЗ. 
 
/Part II.5 of this certificate only applies to consignments intended for RM or part thereof which is regarded as disease free, or for which a programme is approved by Decision 
2010/221/EU as regards SVC, BKD, IPN or GS, and the consignment comprises species listed in Part C of Annex II as susceptible to the disease(s) for which the disease-free 
status or programme(s) apply (ies).  
 
Part II.5 shall also apply to consignments of fish of any species originating from waters where species listed in Part C of Annex II as species susceptible to infection with GS, are 
present, where those consignments are intended for RM or part thereof listed in Annex I to Decision 2010/221/EU as free of GS. 
 
Consignments of ornamental aquatic animals for which SVC, IPN, and/ or BKD related requirements are applicable, may be imported regardless of the requirements in Part II.5 of 
this certificate if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Decision 2008/946/EC. 
 
 

-  Бојата на печатот и потписот мора да биде различна од бојата на текстот вo останатиот дел од сертификатот. 
/The color of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate. 
 

Официјален ветеринар 
/Official veterinarian: 
 

Име (со печатни букви) 
/Name (in capital letters): 
 

Квалификација и титула 
/Qualification and title: 

Дата 
/Date: 
 

Потпис 
/Signature: 

Печат 
/Stamp: 
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2.1.2.2. NEW CALEDONIA _[NC] นิวแคลิโดเนีย

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับปลำสวยงำมน�้ำจืดของนิวแคลิโดเนีย มีดังนี้
1. ปลำที่ส่งออกต้องมำจำกกำรเพำะพันธ์หรือเลี้ยงในประเทศท่ีส่งออก หรืออยู่ในประเทศท่ี 

ส่งออกเป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือนก่อนกำรส่งออก
2. ปลำที่ส่งออกไม่อยู่ในน�้ำที่ใช้เลี้ยงร่วมกับปลำที่เลี้ยงเพื่อกำรบริโภค หรือปลำคำร์พ
3. ปลำที่ส่งออกต้องถูกกักกันในสถำนประกอบกำรส่งออกเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 เดือน 

ก่อนกำรส่งออก
4. แหล่งทีม่ำจะต้องอยูภ่ำยใต้กำรก�ำกับดแูลของกรมประมง และปลอดจำกโรคท่ีอยูใ่นบัญชีรำยช่ือ 

โรคที่ต้องเฝ้ำระวังของ OIE Aquatic Code และOIE Aquatic Manual 

แบบฟอร์มของนิวแคลิโดเนียส�ำหรับปลำสวยงำมน�้ำจืดมี 1 แบบฟอร์ม
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Veterinary certificate ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำสวยงำมน�้ำจืดเพื่อเลี้ยงในตู้ปลำ
สวยงำม โดยใช้ภำษำฝรั่งเศส และภำษำอังกฤษในหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ

Department of Fisheries

 

, ,
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2.1.2.3. NORWAY_[NO] ราชอาณาจักรนอร์เวย์

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของรำชอำณำจักรนอร์เวย์ มีดังนี้
1.  ให้ระบุระดับสถำนะปลอดโรคของสัตว์น�้ำที่ส่งออก ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่ ประเทศ โซน หรือ

ฟำร์ม
2. สัตว์น�ำ้ต้องได้รบักำรตรวจสขุภำพจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีม่อี�ำนำจในวนัทีส่่งออกและไม่แสดงอำกำร

ของโรค
3. สัตว์น�้ำต้องไม่อยู่ภำยใต้แผนกำรท�ำลำยหรือกำรฆ่ำเพื่อก�ำจัดเชื้อโรค เช่น เชื้อก่อโรคในกลุ่ม

ปลำ Salmonids, เชือ้ Bonamia astreae, Marteilia refringens, SVCV, A. salmonicida, 
Yersinia ruckeri, Gyrodactylus salaris, Aphanomyces astaci

4. สัตว์น�้ำต้องไม่มำจำกสถำนท่ีต้องห้ำมอันเนื่องมำจำกปัญหำสุขภำพสัตว์น�้ำ เช่น เช้ือก่อโรค 
ในกลุ่มปลำ Salmonids, เชื้อ Bonamia astreae, Marteilia refringens, Aphanomyces 
astaci

5. ปลำทองหรือปลำคำร์พ จะต้องมำจำกประเทศที่ปลอดจำกเชื้อก่อโรค SVC

แบบฟอร์มของรำชอำณำจักรนอร์เวย์ส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 1 แบบฟอร์ม



คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก 157

ตวัอย่ำงแบบฟอร์ม Health certificate from third countries ใช้ส�ำหรบัส่งออกสัตว์น�ำ้จำกประเทศ
ทีส่ำมเพ่ือไปเลีย้งในตู้สตัว์น�ำ้สวยงำม โดยใช้ภำษำนอร์เวย์ และภำษำองักฤษในหนงัสอืรบัรองสขุภำพ
สัตว์น�้ำ
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2.1.2.4. RUSSIA_[RU] สหพันธรัฐรัสเซีย
ข้อก�ำหนดโดยทัว่ไปของสหพันธรฐัรสัเซยีจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของ OIE โดยมข้ีอก�ำหนดเฉพำะ

ที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมไปสหพันธรัฐรัสเซียเพิ่มเติม ดังนี้
1. สัตว์น�้ำไม่มีลักษณะที่บ่งบอกถึงกำรติดเชื้อหรือเป็นโรคภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนกำรส่งออก
2. แหล่งที่มำของสัตว์น�้ำและสัตว์น�้ำต้องได้รับกำรรับรองปลอดโรคที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อ OIE  

เป็นเวลำอย่ำงน้อย 2 ปี
3. สัตว์น�้ำที่รวบรวมจำกธรรมชำติต้องถูกกักกันในสถำนประกอบกำรหรือสถำนท่ีท่ีก�ำหนด 

อย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนส่งออก
4. สัตว์น�้ำจำกกำรเพำะเลี้ยงต้องถูกกักกันในสถำนประกอบกำรหรือสถำนท่ีท่ีก�ำหนดอย่ำงน้อย 

3 วันก่อนส่งออก
5. วตัถปุระสงค์ในกำรส่งออกเพ่ือเป็นสตัว์เลีย้ง เลีย้งในพพิธิภณัฑ์สตัว์น�ำ้ หรอืจ�ำหน่ำยในร้ำนค้ำ 

สัตว์น�้ำสวยงำม
6. ห้ำมน�ำเข้ำกลุ่มสัตว์น�้ำมีพิษ ได้แก่ สัตว์น�้ำในครอบครัว Tetraodontidae, Molidae,  

Diodontidae, Canthigasteridae รวมถึงปลำที่สำมำรถผลิตสำรชีวพิษ ที่มีควำมเป็นพิษต่อ
มนุษย์ ได้แก่ Ciguatera

แบบฟอร์มหนงัสอืรบัรองสขุภำพสตัว์น�ำ้ของสหพนัธรฐัรสัเซยีมหีลำยแบบฟอร์ม ซึง่คล้ำยกนัมำก 
มคีวำมแตกต่ำงในรำยละเอยีดเล็กน้อย กำรเลอืกแบบฟอร์มขึน้อยูก่บัด่ำนท่ำเข้ำของเมอืงนัน้ ๆ  ดงันัน้ผูป้ระกอบกำร
ไทยควรสอบถำมลูกค้ำปลำยทำงถึงแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในกำรรับรองสินค้ำ และทุกแบบฟอร์มจะใช้ภำษำรัสเซีย 
และภำษำอังกฤษในหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ

แบบฟอร์มของสหพันธรัฐรัสเซียส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมีจ�ำนวน 9 แบบฟอร์ม ได้แก่

1. Russia แบบที่ 1
2. Russia แบบที่ 2
3. Russia แบบที่ 3
4. Russia แบบที่ 4
5. Russia แบบที่ 5
6. Russia แบบที่ 6
7. Russia แบบที่ 7
8. Russia แบบที่ 8
9. Russia แบบที่ 9
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Russia แบบที่ 1

 

Name : 
Address : 

 Phone No :
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Russia แบบที่ 2
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Russia แบบที่ 3
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Russia แบบที่ 4
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Russia แบบที่ 5

,
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 .
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Russia แบบที่ 6

,

,

Department of Fisheries
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Russia แบบที่ 7

Department of Fisheries
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Russia แบบที่ 8

Name : 
Address : 
Phone No :

Name : 
Address : 
Phone No :
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DOF Authorization
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Russia แบบที่ 9

Name : 
Address : 
Phone No :

Name : 
Address : 
Phone No :
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DOF Authorization
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2.1.2.5 SWITZERLAND_[SZ] สมาพันธรัฐสวิส

สมำพันธรัฐสวิสมีข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับปลำ ไข่ที่ได้รับกำรผสม และน�้ำเชื้อ ดังนี้
1. สินค้ำทีส่่งออกต้องอยูใ่นสถำนประกอบกำรหรอืแหล่งท่ีมำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนส่งออก
2. สถำนประกอบกำรหรือแหล่งที่มำต้องไม่ใช่สถำนที่ต้องห้ำมอันเนื่องมำจำกปัญหำสุขอนำมัย
3. แหล่งที่มำต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้สถำนประกอบกำรที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกรมประมง
4. ปลำต้องมำจำกแหล่งที่อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกรมประมงอย่ำงต่อเนื่อง
5. แหล่งที่มำต้องปลอดจำกเชื้อก่อโรค VHS, IPN และ IHN

แบบฟอร์มของสมำพันธรัฐสวิสมี 1 แบบฟอร์ม
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, Department of Fisheries

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Certification of health ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำมีชีวิต ไข่ที่ได้รับกำรผสม และ
น�้ำเชื้อ
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2.1.2.6 TURKEY_[TR] สาธารณรัฐตุรกี

สำธำรณรัฐตุรกีใช้ข้อก�ำหนดและแบบฟอร์ม EU แบบ Closed ornamental facilities 

ตวัอย่ำงแบบฟอร์ม Closed ornamental facilities ใช้ส�ำหรบัส่งออกสตัว์น�ำ้สวยงำมไปยงัสถำนท่ี
ระบบปิด โดยใช้ภำษำตุรกี และภำษำอังกฤษในหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ

Department of Fisheries

 

  
  

 ,
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DOF Authorization
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2.1.2.7 UKRAINE_[UA] ยูเครน

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของยูเครน มีดังนี้
1. สัตว์น�้ำต้องมำจำกแหล่งที่ปลอดจำกเชื้อก่อโรคในปลำกลุ่ม Salmonids เป็นเวลำอย่ำงน้อย 

3 ปีก่อนส่งออก
2. สัตว์น�้ำต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพจำกเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีอ�ำนำจเป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 เดือน 

ก่อนส่งออก และไม่แสดงอำกำรของโรค
3. สัตว์น�้ำท่ีส่งออกต้องมีกำรกักกันเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนส่งออก และหยุดให้อำหำร

เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 วันก่อนส่งออก

แบบฟอร์มของยูเครนส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 2 แบบฟอร์ม ได้แก่

1. Live ornamental fish 
2. Live ornamental fish and other hydrobionts
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Live ornamental fish ใช้ส�ำหรับส่งออกสัตว์น�้ำสวยงำมมีชีวิต ได้แก่ ปลำ และ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน�้ำจืด ซึ่งจะมีกำรกักกันอย่ำงน้อย 30 วันก่อนกำรส่งออก โดยใช้ภำษำยูเครน 
และภำษำอังกฤษในหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ

Department of Fisheries
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Certifying Official.

Certifying Official.
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Live ornamental fish and other hydrobionts ใช้ส�ำหรับส่งออกสัตว์น�้ำ
สวยงำมมชีวีติ ซึง่ไม่ระบรุะยะเวลำกกักนัก่อนกำรส่งออก โดยใช้ภำษำยเูครน และภำษำองักฤษในหนงัสอืรบัรอง
สุขภำพสัตว์น�้ำ

Department of Fisheries , Ministry of Agriculture and Cooperative
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2.1.2.8 UNITED KINGDOM_[GB] สหราชอาณาจักร

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของสหรำชอำณำจักร มีดังนี้
1. กลุ่มสัตว์น�้ำมีเปลือกเขตอบอุ่น เช่น กุ้ง ปู หอย ต้องปลอดจำกเชื้อ Bonamia และ/หรือ 

Marteilia
2. ปลำสวยงำมที่ส่งออกจะต้องมำจำกแหล่งที่ปลอดเชื้อก่อโรค IHN, VHS หรือ SVC
3. กำรส่งออกปลำสวยงำมกลุม่ปลำคำร์พไปยงัฟำร์มทีไ่ด้รบักำรรบัรองในระดบัคอมพำร์ทเมนท์

ของสหรำชอำณำจกัร ต้องเป็นปลำคำร์พทีม่ำจำกฟำร์มคอมพำร์ทเมนท์ปลอดเชือ้ KHV เท่ำนัน้

แบบฟอร์มของสหรำชอำณำจักรส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 2 แบบฟอร์ม ได้แก่

1. Certificate for tropical aquaria fish, goldfish and koi carp 
2. Certificate for tropical aquaria shellfish
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม DOF 15 ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำน�้ำอุ่น ปลำทอง ปลำคำร์พ ไข่ และเซลล์สืบพันธุ์
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DOF 16 ใช้ส�ำหรับส่งออกหอย กุ้ง และปู 

,

Department of Fisheries
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2.2	 ทวีปออสเตรเลีย

เครือรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรน�ำเข้ำสัตว์น�้ำท่ีเข้มงวดและมีแบบฟอร์ม
หนงัสอืรบัรองสุขภำพสตัว์น�ำ้ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 24 ประเทศ ทีเ่ครอืรฐัออสเตรเลยีอนุญำตให้ส่งปลำสวยงำม
น�้ำจืดเข้ำไปได้ ซึ่งรำยละเอียดของกฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดต่ำง ๆ  สำมำรถสืบค้นได้จำกคู่มือ “เงื่อนไขกำรน�ำเข้ำ
ปลำสวยงำมไปยังประเทศออสเตรเลีย”

ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญส�ำหรับปลำสวยงำมน�้ำจืดของเครือรัฐออสเตรเลีย มีดังนี้
1. ผูป้ระกอบกำรสำมำรถน�ำเข้ำปลำได้เฉพำะชนดิปลำน�ำ้จดืมชีวีติทีอ่ยูใ่นบญัชรีำยชือ่ทีก่�ำหนดไว้ ต้องมี 

ข้อมูลของสินค้ำปลำในใบสั่งซื้อสินค้ำ ชนิดและจ�ำนวนของสินค้ำท่ีส่งออกจริงต้องสอดคล้องกับ
รำยละเอียดในหนังสอืรับรองสขุภำพสัตว์น�ำ้ รวมถึงต้องมีกำรตรวจสินค้ำดงักล่ำวในระยะเวลำ 7 วนั
ก่อนกำรส่งออกโดยเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบอ�ำนำจ

2. ปลำทีส่่งออกต้องได้รบักำรตรวจสขุภำพในระยะเวลำ 7 วนัก่อนกำรส่งออก และต้องไม่แสดงอำกำร
ติดเชื้อใด ๆ  และไม่มีสัตว์รบกวนอื่นใด

3. แหล่งที่มำหรือสถำนประกอบกำรส่งออกต้องได้รับกำรรับรองจำกกรมประมง
4. ปลำทกุตวัต้องถกูกกักนัในสถำนประกอบกำรหรอืสถำนทีก่�ำหนดทีไ่ด้รบักำรรบัรองจำกเจ้ำหน้ำที่

ที่มีอ�ำนำจอย่ำงน้อย 14 วันก่อนกำรส่งออก
5. ปลำทีส่่งออกไม่อยูใ่นน�ำ้ทีใ่ช้เลีย้งร่วมกบัปลำทีเ่ลีย้งเพือ่กำรบรโิภค (ปลำทีเ่ลีย้งเพือ่บรโิภคส�ำหรบั

มนุษย์ รวมถึงเลี้ยงเพื่อสันทนำกำร) หรือปลำคำร์พ
6. หำกส่งออกปลำกลุ่มหมอสี กลุ่มปลำกัด ปลำพำรำไดซ์ กลุ่มปลำกระดี่ และกลุ่มปลำสอดต้อง 

ปลอดจำกเชื้อก่อโรค Megalocytivirus
7. หำกส่งออกปลำทอง ปลำทองต้องน�ำมำจำกประเทศ โซน สถำนประกอบกำรส่งออกท่ีได้รับ 

กำรตรวจสอบแล้วว่ำปลอดจำกเชื้อ SVCV และ Aeromonas salmonicida (สำยพันธุ์ที่ต่ำงไป
จำกที่ก่อให้เกิดแผลหลุมในปลำทอง)

8. สินค้ำปลำทองต้องก�ำจัดปรสิตโดยใช้สำรเคมี เช่น ไตรคลอฟอน ฟอร์มำดีไฮด์ โซเดียมคลอไรด์ 
ในระยะเวลำเจ็ดวันก่อนกำรส่งออกไปยังเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อก�ำจัดปลิงใส Dactylogyrus  
vastator และ D. extensus รวมถงึต้องระบชุนดิของสำรออกฤทธิแ์ละควำมเข้มข้นทีใ่ช้ในหนงัสอื
รับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ

9. เครือรัฐออสเตรเลียไม่อนุญำตให้น�ำเข้ำสินค้ำสัตว์น�้ำเพื่อวัตถุประสงค์เป็นอำหำรส�ำหรับ 
ปลำสวยงำม ปลำที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยง หรือเพื่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ

แบบฟอร์มของเครือรัฐออสเตรเลียส�ำหรับปลำสวยงำมน�้ำจืด มีจ�ำนวน 3 แบบฟอร์ม ได้แก่

1. Health certificate for goldfish
2. Health certificate for gouramis, bettas, paradise fish,cichlids and poeciliids 
3. Health certificate for freshwater ornamental finfish



คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก 197

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม หนังสือรับรองสุชภำพปลำทอง ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำทอง



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง198

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม หนังสือรับรองสุชภำพสัตว์น�้ำ ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำสวยงำมน�้ำจืดกลุ่มยอมรับ
ต่อเชื้อ Megalocytivirus



คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก 199

ตวัอย่ำงแบบฟอร์ม หนงัสอืรบัรองสชุภำพสตัว์น�ำ้ ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำสวยงำมน�ำ้จดือืน่ ๆ  นอกเหนอื
จำกปลำทอง และปลำสวยงำมน�้ำจืดกลุ่มยอมรับต่อเชื้อ Megalocytivirus



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง200

2.3	 ทวีปอเมริกา

ประเทศในทวีปอเมริกำที่มีแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำของตนเองมี 4 ประเทศ ได้แก่

2.3.1 ARGENTINA_[AR] สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

สำธำรณรฐัอำร์เจนตินำใช้ข้อก�ำหนดเฉพำะส�ำหรบัสตัว์น�ำ้สวยงำมของ EU โดยมแีบบฟอร์มส�ำหรบั
สัตว์น�้ำสวยงำมจ�ำนวน 1 แบบฟอร์ม

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม หนังสือรับรองสุชภำพ ใช้ส�ำหรับส่งออกสัตว์น�้ำสวยงำม โดยใช้ภำษำสเปน 
และภำษำอังกฤษ

Department of Fisheries

/ TEL: 

   

  

,

0 s

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

    



คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก 201

Total 0  

Page 1 /1



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง202



คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก 203

DOF Authorization



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง204

2.3.2 BRAZIL_[BR] สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิลให้น�ำเข้ำสัตว์น�้ำสวยงำมเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำเท่ำนั้น ไม่ใช่เพื่อ
กำรบริโภค

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของสหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล มีดังนี้
1. สัตว์น�ำ้ต้องอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุดแูลของกรมประมง และแหล่งทีม่ำไม่มทีำงตดิต่อกับทะเล หรอื

แหล่งน�้ำกร่อย
2. สถำนประกอบกำรต้องมีสุขอนำมัยที่ดี เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ OIE Aquatic Manual
3. แหล่งที่มำของสัตว์น�้ำต้องไม่พบเชื้อก่อโรค SVC
4. สัตว์น�้ำที่ส่งออกต้องไม่อยู่ภำยใต้แผนกำรท�ำลำยหรือกำรฆ่ำเพื่อก�ำจัดเชื้อโรคและไม่มีกำรตำย

อย่ำงผิดปกติในระยะเวลำ 6 เดือนก่อนส่งออก
5. น�้ำในระบบกำรเพำะเลี้ยงต้องมีกำรฆ่ำเชื้อก่อโรคก่อนใช้
6. สัตว์น�้ำที่ส่งออกต้องไม่สัมผัสกับสัตว์น�้ำอื่น ๆ  ที่มีสถำนะสุขอนำมัยต�่ำกว่ำ
7. ไม ่สำมำรถส่งออกปลำที่อยู ่ ในวงศ์ Cyprinidae, Salmonidae, Plecoglossidae 

รวมถึงปลำชนิดต่อไปนี้ Clupia spp., Esox lucius, Gadus aeglefinus, G. macrocephalus,  
G. morhua, Onos mustelus, Perca fluviatilis, Scophathalmus maximus, Silurus glanis

8. สัตว์น�ำ้ต้องได้รบักำรตรวจสขุภำพก่อนกำรส่งออกและต้องไม่แสดงอำกำรติดเชือ้ใด ๆ  รวมถงึไม่มี
กำรปนเปื้อนปรสิต กุ้ง กั้ง ปู และพืช

แบบฟอร์มของสหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิลส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำม มี 3 แบบฟอร์ม ซึ่งมีควำม
คล้ำยคลึงกัน ควรสอบถำมลูกค้ำปลำยทำงหรือด่ำนท่ำเข้ำของสินค้ำก่อนเลือกใช้แบบฟอร์ม

1. Zoosanitary requirements of ornamental finfish
2. Sanitary requirement of ornamental fish 
3. Veterinary certificate 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Zoosanitary requirements of ornamental finfish ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำ
สวยงำม โดยต้องระบุระยะเวลำกักกันของปลำก่อนส่งออก และใช้ภำษำโปรตุเกส และภำษำอังกฤษ
ในหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ

Quantity: 0 s 
 Mean of transportation: 

Name: 
 Address: 

Name: 
 Address:  / TEL: 

-
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Sanitary requirement of ornamental fish ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำสวยงำม 
โดยต้องรับรองแหล่งที่มำของสัตว์น�้ำปลอดจำกเชื้อก่อโรค SVC และใช้ภำษำโปรตุเกส และภำษำ
อังกฤษในหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ

0 s  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Veterinary certificate ใช้ส�ำหรับส่งออกสัตว์น�้ำสวยงำม โดยต้องรับรองแหล่ง
ที่มำของสัตว์น�้ำปลอดจำกเชื้อ KHV และ SVCV และใช้ภำษำโปรตุเกส และภำษำอังกฤษในหนังสือ
รับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ

Thailand ,
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2.3.3. CANADA_[CA] แคนาดา

แคนำดำโดยหน่วยงำน CFIA  ก�ำหนดบญัชีรำยช่ือสตัว์น�ำ้สวยงำมท่ีต้องมหีนงัสอืรบัรองสขุภำพสตัว์น�ำ้ 
เพื่อรับรองกำรปลอดโรคที่แคนำดำก�ำหนดใน “Aquatic animals listed in Schedule III” (ภำคผนวก 9) ซึ่ง
จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มชนิดสัตว์น�้ำ ได้แก่ ปลำ (Finfish), มอลลัส (Mollusc) และ ครัสเตเชียน (Crustacean) 
ส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมที่ไม่อยู่ในบัญชี Schedule III สำมำรถส่งออกโดยไม่ต้องรับรองโรค

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมีชีวิตของแคนำดำ มีดังนี้

1. แหล่งที่มำของสัตว์น�้ำต้องปลอดจำกโรคที่ก�ำหนดโดย โรคดังกล่ำวต้องเป็นโรคที่ต้องแจ้ง 
กำรระบำดต่อทำงกำรของประเทศผู้ส่งออก

2.  แหล่งทีม่ำของสัตว์น�ำ้ต้องอยูภ่ำยใต้กำรเฝ้ำระวงัโรคของกรมประมงและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ของ OIE Aquatic Code

3.  กำรตรวจวิเครำะห์กำรปลอดโรคจะต้องด�ำเนินกำรโดยห้องปฏิบัติกำรที่กรมประมงให้กำร
ยอมรับ

4.  สถำนประกอบกำรส่งออกต้องมกีำรด�ำเนินกำรด้วยแผนระบบควำมมัน่คงทำงชีวภำพเพือ่กำร
ป้องกันโรคตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุใน OIE Aquatic Code 

5.  ต้องระบุชื่อวิทยำศำสตร์ของสัตว์น�้ำ จ�ำนวนและ Lot ของสัตว์น�้ำ และรำยละเอียดดังกล่ำวนี้
ต้องตรงกับใบรำยกำรบรรจุหีบห่อ (Packing list)

แบบฟอร์มของแคนำดำส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 1 แบบฟอร์ม
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Aquatic animal health export certificate ใช้ส�ำหรับส่งออกสัตว์น�้ำสวยงำม
มีชีวิตไปยังสถำนที่ทั้งระบบเปิดและระบบปิด

Department of Fisheries
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Inland Aquatic Animal Health Research Institute
 Inland Fishery Research and Development Bureau

  
Tel: Fax: 
E-mail:
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2.3.4. UNITED STATES _[US] สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกำจัดท�ำข้อก�ำหนดเฉพำะให้ประเทศผู้ส่งออกรับรองเช้ือก่อโรค SVC ในชนิดสัตว์น�้ำ 
ที่ยอมรับต่อเชื้อชนิดนี้ (Susceptible species) เช่น ปลำทอง และปลำคำร์พ ดังนี้ 

1. สัตว์น�้ำต้องมำจำกแหล่งปลอดเชื้อก่อโรค SVC เป็นเวลำอย่ำงน้อย 2 ปีก่อนกำรส่งออก
2. ต้องมีกำรตรวจเชื้อก่อโรคชนิดนี้ในแหล่งท่ีมำอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยห้องปฏิบัติกำรท่ี 

กรมประมงให้กำรยอมรับ และระบุวิธีกำรตรวจในแบบฟอร์มดังกล่ำวด้วย

แบบฟอร์มของสหรัฐอเมริกำส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 1 แบบฟอร์ม
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. Department of Fisheries. Ministry of Agriculture and Cooperatives. Thailand

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Certificate for exportation of live SVC-susceptible fish species  
ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำมีชีวิต (และไข่ที่ได้รับกำรผสม หรือเซลล์สืบพันธุ์) ชนิดที่ยอมรับต่อเชื้อก่อโรค 
SVC
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2.4	 ทวีปเอเชีย

ประเทศในทวีปเอเชียที่มีแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำของตนเองมี 7 ประเทศ ได้แก่

2.4.1 IRAN_[IR] สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของสำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน มีดังนี้

1. สัตว์น�้ำต้องปลอดจำกโรคที่ก�ำหนดตำมที่ระบุในแบบฟอร์ม
2. สัตว์น�้ำต้องถูกกักกันเป็นเวลำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนส่งออก
3. สัตว์น�้ำที่ส่งออกต้องไม่แสดงอำกำรของโรคภำยใน 6 เดือนก่อนกำรส่งออก
4. ปลำทองต้องปลอดจำกเชือ้ SVCV, GFHNV, A. salmonicida ภำยใน 6 เดือนก่อนกำรส่งออก
5. ปลำทองต้องก�ำจัดปรสิตโดยใช้สำรเคมี ได้แก่ ไตรคลอฟอน ฟอร์มำดีไฮด์ โซเดียมคลอไรด์  

ในช่วงระยะเวลำกักกัน

แบบฟอร์มของสำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำนส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 1 แบบฟอร์ม
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Live fish and gametes ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำสวยงำมมีชีวิตและเซลล์สืบพันธุ์ 
โดยต้องเลือกระบุสถำนะกำรปลอดโรคของสัตว์น�้ำจ�ำนวน 16 รำยกำร ท่ีระบุในหนังสือรับรอง 
สุขภำพสัตว์น�้ำ

     

  

0 s
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Department of Fisheries
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2.4.2 ISRAEL_[IL] รัฐอิสราเอล

รัฐอิสรำเอลอนุญำตให้น�ำเข้ำได้เฉพำะปลำสวยงำมน�้ำจืดและกลุ่มครัสเตเชียนสวยงำม ได้แก่ กุ้ง 
และปูเท่ำนั้น

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของรัฐอิสรำเอล มีดังนี้

1.  สัตว์น�้ำสวยงำมต้องปลอดจำกโรคที่ก�ำหนดตำมที่ระบุในแบบฟอร์ม
2.  สัตว์น�้ำต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพภำยใน 3 วันก่อนกำรส่งออก และไม่แสดงอำกำรของโรค
3.  แหล่งที่มำของสัตว์น�้ำต้องปลอดจำกโรคที่ก�ำหนดเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 2 ปี
4.  แหล่งที่มำต้องไม่มีทำงติดต่อกับแหล่งน�้ำของฟำร์มอื่นที่มีกำรเกิดโรคจำกเชื้อไวรัส
5.  สัตว์น�้ำต้องไม่มำจำกสถำนที่ต้องห้ำมอันเนื่องมำจำกปัญหำสุขอนำมัย 
6.  ปลำสวยงำมที่รวบรวมจำกธรรมชำติต้องกักกันเป็นเวลำอย่ำงน้อย 14 วันก่อนกำรส่งออก

แบบฟอร์มของรัฐอิสรำเอลส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำม มี 2 แบบฟอร์ม ได้แก่

1. Ornamental freshwater fish 
2. Ornamental crustaceans
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำสวยงำมน�้ำจืด โดยต้องเลือกระบุสถำนะกำรปลอดโรคของ
สัตว์น�้ำจ�ำนวน 4 รำยกำร ที่ระบุในหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ใช้ส�ำหรับส่งออกสัตว์น�้ำสวยงำมกลุ่มครัสเตเชียน โดยต้องเลือกระบุสถำนะ 
กำรปลอดโรคของสัตว์น�้ำจ�ำนวน 2 รำยกำร ที่ระบุในหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ
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2.4.3 JAPAN_[JP] ญี่ปุ่น

ญ่ีปุน่ออกข้อก�ำหนดเฉพำะในปี พ.ศ. 2559 โดยมผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่27 กรกฎำคม 2560 ให้ปลำทอง 
ท่ีน�ำเข้ำไปยงัญีปุ่น่ต้องแนบหนังสอืรบัรองสขุภำพปลำทอง โดยเน้นกำรปลอดโรคทีส่�ำคญั 2 โรค คือ SVC และ ERD

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญในกำรส่งออกปลำทองไปญี่ปุ่น มีดังนี้

1. แหล่งที่มำของปลำทองต้องปลอดจำกเชื้อก่อโรค SVC และ ERD
2. หำกแหล่งที่มำปลำทองไม่ได้มีกำรด�ำเนินกำรตำมข้อ 1 สินค้ำต้อง

2.1 ถูกน�ำไปตรวจสอบยืนยันว่ำปลอดจำกเช้ือก่อโรค SVC และกักกันในสถำนท่ีก�ำหนด 
เพื่อสังเกตอำกำรอย่ำงน้อย 15 วันก่อนกำรส่งออก

2.2 ถูกน�ำไปตรวจสอบยืนยันว่ำปลอดจำกเช้ือก่อโรค ERD และกักกันสถำนท่ีก�ำหนดเพื่อ
สังเกตอำกำรอย่ำงน้อย 10 วันก่อนกำรส่งออก

3. ปลำทองต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพโดยกำรตรวจพินิจด้วยสำยตำภำยในระยะเวลำ 10 วัน
ก่อนกำรส่งออก

4. ต้องระบุแหล่งที่มำของน�้ำที่ใช้ในกำรขนส่ง และสำรเคมีที่ใช้ในกำรฆ่ำเชื้อ

แบบฟอร์มของญี่ปุ่นส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 1 แบบฟอร์ม
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Health certificate for genus Carassius including goldfish ใช้ส�ำหรับ 
ส่งออกปลำทองมีชีวิต โดยต้องเลือกระบุสถำนะกำรปลอดเช้ือก่อโรค SVC และ ERD ตำมท่ีระบุ 
ในหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ

 

- 1 - 
 

Certificate number:           
 

HEALTH CERTIFICATE FOR LIVE SPECIES OF GENUS CARASSIUS 
INCLUDING GOLDFISH EXPORTED FROM THAILAND TO JAPAN 

 
1. Competent Authority: 
2. Consignor 
 Name: 
 Address: 
3. Consignee 
Name: 

 Address: 
4. Place of origin 
 Name: 
 Address: 
5. Place of destination 
Name: 

 Address: 
6. Port of Embarkation: 7. Date of departure: 
8. Means of transport: 9. Flight number/ship name: 
10. Container and seal number: 11. Source:             □ cultured        □ wild 
12. Commodities intended for use as: 
□ Aquaculture   □ Ornamental   □ Research   □ Feed  □ Other (                 ) 
13. Identification of commodities 

Species Total quantity 
(pieces) 

Total weight (kg) Age/ 
Life stage Scientific name Common name 

             

     

     

14. Latest examination (No necessity to fulfill when the disease status is 1.A) 
Disease Isolation period Date of 

sampling 
Date 

of test 
Test method Test result 

Start date End date 
SVC       
ERD       
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- 3 - 
 

be thoroughly conducted in accordance with methods approved by the Japanese 
authority and the competent authority in the exporting country. And all test 
results should be negative. Additionally, if the exported item is fish eggs, not only 
the fish eggs but also the broodstock should be inspected and all test results 
should be negative. Also, after the isolation period, the exported aquatic animals 
should be physically separated from animals under different health conditions 
until the time of the export. 

 
･Enteric redmouth disease (ERD) 
□ (1.A)  The country, zone, compartment or establishment is free of ERD: 

The exported aquatic animal is confirmed to be from the country, zone, 
compartment or establishment that is satisfied all of the items as follows and is 
confirmed to be free of ERD under the surveillance by the competent authority in 
the exporting country. 
a) All tests must be thoroughly conducted in the methods approved by the 

competent authority in the exporting country and the Japanese authority twice 
a year at minimum intervals of 3 months and all test results should be negative. 

AND 
b) A sample of the test of a) should be taken based on the sampling criteria in 

accordance with the OIE code under the supervision of the competent authority 
in the exporting country.  

AND 
c) In the event of an outbreak of ERD in aquaculture facilities or fishing area of the 

exported aquatic animal, it shall be notified to the competent authority in the 
exporting country. 

OR 
□ (1.B)  The country, zone, compartment or establishment is not free of ERD: 

a) No occurrence of ERD has been reported in aquaculture facilities or fishing areas 
of the exported aquatic animal at least for one year before the export. Mass 
mortality of unknown cause has not occurred and the competent authority in the 
exporting country has not imposed any restriction with the intent of disease 
control.  

AND 
b) Before exports, the exported aquatic animal should be isolated from aquatic 

animals under different health conditions at least for 10 days at the isolation 
facility designated by the competent authority in the exporting country. (In case 
of exporting aquatic animal is juveniles or eggs, the rearing period of the 
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- 5 - 
 

Certifying Official 
 Date of Issue: 
 
 Name and address of Issuing Authority: 
 
 Position: 
 
 Name of Certifying Official: 
 
 Signature:                                                Stamp 
 
 Email address: aahri@aahri.in.th 
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2.4.4. KOREA, SOUTH_[KP] และ KOREA_[KR] สาธารณรัฐเกาหลี

กำรส่งสตัว์น�ำ้สวยงำมไปสำธำรณรัฐเกำหล ีต้องแยกขอหนงัสอืรบัรองสขุภำพสตัว์น�ำ้ส�ำหรบัสตัว์น�ำ้ 
สวยงำมที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง และสัตว์น�้ำสวยงำมที่รวบรวมจำกธรรมชำติ 

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของสำธำรณรัฐเกำหลี มีดังนี้

1. แหล่งที่มำของสัตว์น�้ำต้องอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับของกรมประมง โดยกำรด�ำเนินกำรต้องเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ของ OIE Aquatic Code

2. สัตว์น�้ำสวยงำมต้องปลอดจำกโรคที่ก�ำหนดตำมที่ระบุในแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มของสำธำรณรัฐเกำหลีส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 1 แบบฟอร์ม
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม Aquatic animal health certificate ใช้ส�ำหรับส่งออกสัตว์น�้ำมีชีวิต

AQUATIC ANIMAL HEALTH CERTIFICATE 
FOR THE EXPORT OF LIVE AQUATIC ANIMALS FROM THAILAND TO  

THE REPUBLIC OF KOREA 
 

Certificate reference number………………. 
Name and address of 
consigner 

 
 
 

Name and address of 
consignee 

 
 
 

Scientific name of aquatic 
animals 

 
 

Wild/ cultured stocks □ Cultured stocks     □ wild stocks 
Commodity intended for 
use as 

□ Breeding          □ Grow out     □ Competition/Exhibition        

□ Ornamental       □ Other, specify: 

Country of origin  
Place of origin  

 
 

Number of packaged  
Net weight (or quantity)  
Date of shipment  
Place of shipment   
Means of transport  
 
Certificate substance; 
I, the undersigned, certify that the animals identified above meet the following conditions: 
They come from a farm establishment/ zone/ country where they are submitted to a health 
supervision set up to operate according to the procedures described in the Aquatic Animals 
Health Code from World Organisation for Animal Health and that is recognized officially 
unaffected by the following diseases: 

□ For finfish: Epizootic haematopoietic necrosis (EHN), Spring viraemia of carp (SVC), Viral 
haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious salmon anaemia (ISA), Red sea bream iridoviral 
disease (RSIVD), Koi herpesvirus (KHV), Epizootic ulcerative syndrome (EUS), Gyrodactylosis 

□ For mollusc: Infection with Bonamia ostreae,  Infection with Bonamia exitiosa,  Infection with 
Marteilia refringens,  Infection with Perkinsus marinus,  Infection with Xenohaliotis californiensis, 
Infection with abalone herpesvirus, White spot disease (WSD, as a vector) 

□ For crustacean: Crayfish plague, Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis (IHHN), 
Infection with yellow head virus genotype-1 (YHV1), White spot disease (WSD), Taura syndrome 
(TS), Infectious myonecrosis (IMN), White tail disease (WTD) 

 
 
Certifying Official:  Department of Fisheries 
 
Name (in capital letters):      Signature: 
Official position: 
 
Date: 
Stamp: 
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2.4.5. MALAYSIA_[MY] มาเลเซีย

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของมำเลเซีย มีดังนี้
1.  แหล่งที่มำของสัตว์น�้ำต้องอยู่ภำยใต้กำรเฝ้ำระวังโรคของกรมประมง โดยระบบกำรเฝ้ำระวัง

โรคต้องเท่ำเทียมกับข้อก�ำหนดของ OIE 
2.  สัตว์น�้ำสวยงำมต้องปลอดจำกโรคที่ก�ำหนดตำมที่ระบุในแบบฟอร์ม
3.  ปลำทองต้องปลอดจำกโรค Furunculosis และไม่แสดงอำกำรติดเชื้อของโรคดังกล่ำว
4.  สตัว์น�ำ้ต้องได้รบักำรตรวจสขุภำพภำยในระยะเวลำ 7 วนัก่อนกำรส่งออก และไม่แสดงอำกำร

ของโรค
5. สตัว์น�ำ้ทีส่่งออกไม่อยูใ่นน�ำ้ทีใ่ช้เล้ียงร่วมกบัปลำทีเ่ลีย้งเพือ่กำรบรโิภค (ปลำทีเ่ลีย้งเพือ่บรโิภค

ส�ำหรับมนุษย์ รวมถึงเลี้ยงเพื่อสันทนำกำร) หรือปลำคำร์พ

แบบฟอร์มของมำเลเซียส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 1 แบบฟอร์ม
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ใช้ส�ำหรับส่งออกสัตว์น�้ำสวยงำม

 
Inland Fishery Research and Development Bureau 
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2.4.6. SINGAPORE_[SG] สาธารณรัฐสิงคโปร์

กฎระเบยีบในกำรน�ำเข้ำสตัว์น�ำ้สวยงำมโดยทัว่ไปของสำธำรณรฐัสงิค์โปร์จะอ้ำงองิตำมข้อก�ำหนด
ของ OIE 

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของสำธำรณรัฐสิงคโปร์ มีดังนี้

1. ห้ำมส่งออกปลำปิรันยำ
2. สัตว์น�้ำที่มีกำรตัดต่อหรือดัดแปลงทำงพันธุกรรมทุกชนิดต้องมีหนังสืออนุญำตจำกหน่วยงำน 

AVA สิงคโปร์ ก่อนกำรส่งออก
3. ปลำทะเลสวยงำมต้องรวบรวมมำจำกธรรมชำติเท่ำนั้น โดยต้องถูกจับจำกพื้นท่ีท่ีห่ำงจำก

แหล่งเลี้ยงสัตว์น�้ำเพื่อกำรบริโภครวมถึงแหล่งตกปลำอย่ำงน้อย 5 กิโลเมตร และต้องไม่มำ
จำกแหล่งประชำกรที่มีกำรติดโรคท่ีส�ำคัญหรือสัตว์รบกวนและไม่พบกำรระบำดโรคในพื้นที่
ดังกล่ำวในระยะเวลำ 6 เดือน ก่อนจับสัตว์น�้ำ

4. สัตว์น�้ำสวยงำมที่ให้กำรรับรองในหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำ ได้แก่ ปลำทะเล ปลำน�้ำจืด 
ปลำน�้ำกร่อย ครัสเตเชียน และหอย ไม่รวมถึงปลำและผลิตภัณฑ์ของปลำเพื่อกำรบริโภค

5. สัตว์น�้ำชนิดที่ไวต่อโรคหรือเป็นพำหะที่ก่อให้เกิดเชื้อก่อโรค SVC, KHD, EUS, EHN,  
Furunculosis (Aeromonas salmonicida) และ WSD ตำมบัญชีรำยช่ือสตัว์น�ำ้ท่ีไวต่อโรค 
ดงักล่ำวจำก OIE ต้องมำจำกแหล่งทีม่รีะบบเฝ้ำระวงัโรค และปลอดจำกโรคดงักล่ำวอย่ำงเป็น
ทำงกำรเทียบเท่ำกับ OIE 

6. ปลำทองต้องปลอดจำกเชื้อก่อโรค Furunculosis (A. salmonicida)
7. ปลำทองและปลำคำร์พต้องปลอดจำกเช้ือก่อโรค EHN ซ่ึงปลำท้ังสองชนิดนี้อำจเป็นพำหะ 

ที่ก่อให้เกิดโรคดังกล่ำวได้
8. สัตว์น�้ำต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพ 7 วันก่อนกำรส่งออก โดยสัตว์น�้ำต้องมีสุขภำพแข็งแรง  

ไม่พบว่ำมีอำกำรติดเชื้อของโรคใด ๆ  
9. สนิค้ำสตัว์น�ำ้ไม่ถกูเลีย้งร่วมกับระบบน�ำ้เลีย้งปลำคำร์พสตัว์น�ำ้เพือ่กำรบรโิภคหรือบ่อตกปลำ

แบบฟอร์มของของสำธำรณรัฐสิงคโปร์ส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 1 แบบฟอร์ม



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง236

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม หนังสือรับรองสุขภำพสัตว์ ใช้ส�ำหรับส่งออกสัตว์น�้ำสวยงำม

 

 

Department of Fisheries ,
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2..4.7. TAIWAN_[TW] ไต้หวัน

ไต้หวันได้จัดท�ำข้อก�ำหนดเฉพำะส�ำหรับปลำมีชีวิต เซลล์สืบพันธุ์และไข่ท่ีได้รับกำรผสมแล้ว 
ในปี พ.ศ. 2560 โดยได้จัดท�ำบัญชีรำยชื่อโรคที่ต้องควบคุมในกำรน�ำเข้ำ (ภำคผนวก 10) กำรรับรองสุขภำพสัตว์
น�้ำมีชีวิตของไต้หวันจะเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ OIE

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของไต้หวัน มีดังนี้

1. สตัว์น�ำ้ทีส่่งออกต้องถกูกกักันภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของกรมประมง เป็นเวลำอย่ำงน้อย 14 วัน
ก่อนกำรส่งออก

2. สตัว์น�ำ้ในสถำนประกอบกำรส่งออกต้องไม่มกีำรตำยอย่ำงผดิปกต ิโดยไม่ทรำบสำเหตใุนระยะ
เวลำ 3 เดือนก่อนกำรส่งออก

3. แหล่งที่มำของสัตว์น�้ำต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
3.1 แหล่งทีม่ำได้ด�ำเนินกำรตำมหลกัควำมมัน่คงทำงชวีภำพขัน้พืน้ฐำน (basic biosecurity) 

และปลอดจำกโรคตำมบัญชีรำยชื่อโรคที่ไต้หวันก�ำหนดเป็นเวลำอย่ำงน้อย 2 ปีก่อนกำร
ส่งออก มีแผนกำรเฝ้ำระวังโรคภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกรมประมง และในกำรส่งออก
ปลำสวยงำมมีชีวิตต้องระบุชื่อโรคที่เฝ้ำระวังในแบบฟอร์มด้วย หรือ

3.2 สัตว์น�้ำต้องถูกสุ่มเก็บตัวอย่ำงจำกแหล่งที่มำในระยะเวลำ 30 วันก่อนกำรส่งออก โดยผล
กำรตรวจต้องเป็นลบตำมวิธีกำรท่ีประเทศผู้ส่งออกก�ำหนดหรือตำมข้อก�ำหนดของ OIE 
Aquatic Manual

4. สัตว์น�้ำต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพ 7 วัน (ปลำสวยงำม)/3 วัน (กลุ่มกุ้ง ปู และหอย) ก่อน 
กำรส่งออกสตัว์น�ำ้มสีขุภำพแขง็แรง ปรำศจำกกำรรบกวนของปรสติภำยนอกหรอือำกำรเป็น
โรคติดเชื้อใด ๆ  

แบบฟอร์มของไต้หวันส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 2 แบบฟอร์ม ได้แก่

1.  Live Fish, Gametes, Fertilized Eggs 
2.  Live Crustaceans and Molluscs
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Export live fish, their gametes and fertilized eggs to Taiwan for Aquaculture or Rearing Purpose 

F-1

Veterinary Certificate for the Export of  
Live Fish, Their Gametes and Fertilized Eggs to Taiwan  

for Aquaculture or Rearing Purpose 
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t I.1 Exporter: 

Name: 

Address:

I.2 Certificate reference number: 

I.3 Competent Authority: 

I.4 Importer: 

Name: 

Address:

I.5 Country of export:       

I.6 Country of destination: 

I.7 The water area or aquaculture facility of origin: 

Name: 

Address:

I.8 Quantity and total weight: I.9 Date of departure from the water area or 

aquaculture facility of origin: 

Species (Scientific name)                          Age or development stage 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ใช้ส�ำหรับส่งออกปลำมีชีวิต เซลล์สืบพันธุ์ และไข่ท่ีได้รับกำรผสมแล้ว เพื่อ
วัตถุประสงค์ของกำรเพำะเลี้ยง/เลี้ยง
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Export live fish, their gametes and fertilized eggs to Taiwan for Aquaculture or Rearing Purpose 

F-1
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 II. Certificate reference number: 

II. The undersigned Certifying Official certifies that live fish/ their gametes/ fertilized eggs for aquaculture or 

rearing purpose described above satisfy(ies) the following requirements: 

(1)  The population of origin of live fish or the broodstock of gametes or fertilized eggs have been kept for at 

least fourteen days － prior to exportation of live fish or the collection of gametes or fertilized eggs －

at a water area or an aquaculture facility which are under the supervision of the exporting country’s 

government. Within a period of three months prior to the exportation of live fish or the collection of 

gametes or fertilized eggs, there have been no incidents of high mortality occuring in that specific 

species of fish which are caused by communicable diseases or unknown etiology in the water area or 

aquaculture facility of origin. 

(2)  The consignment meets one of the following conditions (please mark “X” as applicable): 

□ I. The pertinent diseases of concern listed in the attached table of the Quarantine Requirements for the 

Importation of Live Fish and Their Gametes and Fertilized Eggs are notifiable diseases in the 

exporting country. The following basic biosecurity measures have been implemented at the water 

area or aquaculture facility of origin for at least the previous two years: 

(I) The water area or aquaculture facility of origin has been subjected to an official health 

surveillance scheme conducted by a laboratory designated by the exporting country’s 

government. According to the surveillance results, the pertinent diseases of concern listed in the 

attached table of the Quarantine Requirements for the Importation of Live Fish and Their 

Gametes and Fertilized Eggs have not occurred for a minimum period of two consecutive years 

in the water area or aquaculture facility of origin; and 

(II) The water area or aquaculture facility of origin only introduced aquatic broodstock from areas 

free from the pertinent diseases of concern listed in the attached table of the Quarantine 

Requirements for the Importation of Live Fish and Their Gametes and Fertilized Eggs, or from 

water areas or aquaculture facilities where basic biosecurity measures have been implemented. 

Name of the diseases which are under official surveillance complying with this condition : 

__________________________________________ 

□ II. Within a period of thirty days immediately preceding the exportation of live fish, their gametes or 

fertilized eggs, samples were collected from the water area or aquaculture facility of origin for 

testing by a laboratory designated by the exporting country’s government for the pertinent diseases 

of concern listed in the attached table of the Quarantine Requirements for the Importation of Live 

Fish and Their Gametes and Fertilized Eggs. The results were negative. 

.
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Export live fish, their gametes and fertilized eggs to Taiwan for Aquaculture or Rearing Purpose 

F-1
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 II. Certificate reference number: 

Results of quarantine inspection: 

Disease name Date of 

sample 

collection 

Number of 

samples 

collected

Name of the 

laboratory testing 

the samples 

Test methods Results of 

the tests 

      

      

      

      

      

(3)  Seven days prior to its leaving from the water area or aquaculture facility of origin, the live fish, their 

gametes and fertilized eggs were inspected and found healthy and be free from infestation of 

ectoparasites or any clinical signs of communicable diseases. 

(4)  Sample collection, testing and surveillance as referred to in this certificate were conducted in accordance 

with relevant provisions in the Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals of the World 

Organization for Animal Health (hereinafter referred to as the OIE Aquatic Manual). For diseases with 

no sampling, testing or surveillance methods prescribed in the OIE Aquatic Manual, methods that have 

been published in international scientific journals were used. 

Signature of Certifying Official: 

                                                      

Name of Certifying Official in block letters: 

                                                      

Name of Issuing Authority: 

                                                      

Place of Issuance: 

                                                      

Date of Issuance:                                          Official Stamp: 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ใช้ส�ำหรับส่งออกสัตว์น�้ำกลุ่มครัสเตเชียน และหอย เพื่อวัตถุประสงค์ของ 
กำรเพำะเลี้ยง/เลี้ยง

Name : 
Address : Department of Fisheries

Name : 
Address : 
Phone No :

Taiwan

0 s
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       DOF Authorization

Department of Fisheries
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2.5	 ทวีปแอฟริกา

ประเทศในทวีปแอฟริกำที่มีแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำของตนเองมี 2 ประเทศ ได้แก่

2.5.1. MOROCCO_[MA] ราชอาณาจักรโมร็อกโก

กำรรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำมีชีวิตของรำชอำณำจักรโมร็อกโกจะเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ OIE

ข้อก�ำหนดเฉพำะที่ส�ำคัญส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมของรำชอำณำจักรโมร็อกโก มีดังนี้

1. แหล่งที่มำของสัตว์น�้ำต้องอยู่ภำยใต้กำรเฝ้ำระวังโรคของกรมประมง
2. รำยชื่อบัญชีสัตว์น�้ำสวยงำมที่ยอมรับต่อเชื้อ (Susceptible species) ตำมที่ระบุใน OIE 

Aquatic Code จะต้องปลอดจำกโรคที่ก�ำหนดตำมที่ระบุในแบบฟอร์ม โดยให้เลือกรับรอง
สถำนะกำรปลอดโรค 3 ระดับ ดังนี้ ประเทศ โซน หรือคอมพำร์ทเมนท์

3.  สัตว์น�้ำสวยงำมที่ยอมรับต่อเชื้อก่อโรค SVC, BKD, IPN และ GS มีข้อก�ำหนดเพิ่มเติมดังนี้
 โรคดังกล่ำวต้องมีกำรแจ้งกำรระบำดของโรคอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศผู้ส่งออก
 เลือกให้กำรรับรองแหล่งที่มำดังนี้

(1) ปลอดจำกโรคในระดับประเทศ โซน หรือ พื้นที่ หรือ
(2) หำกเคยปรำกฏโรค แหล่งที่มำต้องอยู่ภำยใต้กำรเฝ้ำระวังโรคและปลอดจำกโรค 

เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 2 ปี โดยวธิกีำรตรวจสอบเป็นไปตำมทีร่ะบใุน OIE Aquatic 
Manual ฉบับล่ำสุด หรือ

(3) หำกปรำกฏกำรระบำดของโรคในระยะเวลำ 2 ปี ต้องมกีำรท�ำลำยสัตว์น�ำ้ และก�ำจดัเชือ้
ในบริเวณดงักล่ำวรวมถงึอปุกรณ์ต่ำง ๆ  สตัว์น�ำ้ทีน่�ำเข้ำมำใหม่ต้องได้รบักำรตรวจสอบ
ด้วยวิธกีำรทีร่ะบใุน OIE Aquatic Manual ฉบบัล่ำสดุ และให้ผลกำรทดสอบเป็นลบ

(4) ในกรณีของโรค GS แหล่งทีม่ำท่ีตัง้อยูใ่กล้ชำยฝ่ังต้องใช้น�ำ้ท่ีมคีวำมเคม็ต�ำ่กว่ำ 25 ppt 
น�ำ้ดงักล่ำวต้องปลอดจำก GS ก่อนปล่อยออกสูภ่ำยนอก ไม่มกีำรน�ำปลำชดุใหม่เข้ำสู่
แหล่งที่มำภำยในระยะเวลำ 14 ก่อนส่งออก รวมถึงมีกำรฆ่ำเชื้อไข่ปลำตำมวิธีที่ระบุ
ใน OIE Aquatic Code

4. สตัว์น�ำ้ต้องได้รับกำรตรวจสขุภำพภำยใน 72 ชัว่โมงก่อนกำรส่งออก และไม่แสดงอำกำรของโรค
5.  สตัว์น�ำ้ทีส่่งออกต้องไม่อยูภ่ำยใต้แผนกำรท�ำลำยหรอืกำรฆ่ำเพือ่ก�ำจัดเชือ้โรคและไม่มกีำรตำย

อย่ำงผิดปกติ
6.  กรณส่ีงออกสัตว์น�ำ้กลุม่มอลลสั (Mollusc) สตัว์น�ำ้ต้องได้รบักำรตรวจสขุภำพด้วยสำยตำ และ

ต้องเป็นชนิดที่ระบุในหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น�้ำเท่ำนั้น

แบบฟอร์มของรำชอำณำจักรโมร็อกโกส�ำหรับสัตว์น�้ำสวยงำมมี 3 แบบฟอร์ม ได้แก่

1. Zoosanitary certificate and health control 
2. Health certificate 
3. Sanitary health certificate
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Department of Fisheries

Name: 
Address:
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2.5.2 NAMIBIA_[NA] สาธารณรัฐนามิเบีย

สำธำรณรัฐนำมิเบียจัดท�ำแบบฟอร์มกำรรับรองสุขภำพส�ำหรับปลำมีชีวิตและเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งมี
ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญดังนี้

1. แหล่งที่มำของปลำต้องได้รับกำรรับรองจำกกรมประมง
2.  แหล่งทีม่ำต้องอยูภ่ำยใต้กำรเฝ้ำระวงัโรคตำมท่ีระบุในแบบฟอร์ม และมผีลกำรทดสอบเป็นลบ
3.  ปลำต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพ 72 ชั่วโมงก่อนกำรส่งออก และมีสุขภำพแข็งแรง

แบบฟอร์มของสำธำรณรัฐนำมิเบียส�ำหรับปลำสวยงำมมี 1 แบบฟอร์ม
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Department of Fisheries Authorization

    

    

,
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ภาคผนวก	5	ใบอนญุำตน�ำเข้ำ/ส่งออก/น�ำผ่ำนส�ำหรบัสตัว์น�ำ้คุม้ครองทีไ่ด้มำจำกกำรเพำะพนัธุต์ำม
อนุสัญญำ CITES (สป.5)



คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าสวยงามเพื่อการส่งออก 277

ภาคผนวก	6	ใบอนญุำตน�ำเข้ำ/ส่งออก/น�ำผ่ำนส�ำหรบัสตัว์น�ำ้ท่ีต้องกำรควบคมุตรวจสอบแต่มไิด้อยู่
ในอนุสัญญำ CITES (สป.6)



กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า กรมประมง278

ภาคผนวก	7	หนังสือรับรองเพื่อกำรส่งออกปลำทะเลสวยงำมที่มีชีวิตไปนอกรำชอำณำจักร (ปท.2)

 กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผูส่้งออก  (ชื�อ ที�อยู ่โทรศพัท)์ 

หนังสือรับรอง 

แบบ  ปท.2 

เลขที� 

เพื�อการส่งออกปลาทะเลสวยงามที�มีชีวติออกไปนอกราชอาณาจักร 

ผูรั้บสินคา้  (ชื�อและที�อยู)่ ประเภท 

หนงัสือรับรองวา่เป็นปลาทะเลสวยงามที�ไดจ้ากการเพาะพนัธุ ์

หนงัสือรับรองวา่เป็นปลาทะเลสวยงามที�ไดจ้ากการนาํเขา้ 

หนงัสือรับรองวา่เป็นปลาทะเลสวยงามที�ส่งออกเพื�อการศึกษาวิเคราะห์ 

หรือกรณีอยา่งอื�นที�ไม่ใช่เพื�อการคา้ 

ส่งออกโดยทาง เครื�องหมายที�สงัเกตบนหีบห่อ 

อากาศ บก เรือ 

ท่าหรือที�ส่งออก  สุวรรณภูมิ อื�นๆ  

รายละเอียดสินคา้ ตามที�ระบุ ตามบญัชีแนบทา้ยหนงัสือรับรอง รวม  ชนิด รวมจาํนวน  ตวั 

ลาํดบัที� ชื�อไทย ชื�อสามญั ชื�อวิทยาศาสตร์ ขนาดความยาว (นิ�ว,ซ.ม.) จาํนวน (ตวั) 

โดยหนงัสือรับรองฉบบันี�   กรมประมงขอรับรองว่าปลาทะเลสวยงามตามรายการขา้งตน้ 

หนงัสือรับรองวา่เป็นปลาทะเลสวยงามที�ไดจ้ากการเพาะพนัธุ์ 

หนงัสือรับรองวา่เป็นปลาทะเลสวยงามที�ไดจ้ากการนาํเขา้ 

หนงัสือรับรองวา่เป็นปลาทะเลสวยงามที�ส่งออกเพื�อการศึกษาวิเคราะห์  หรือกรณีอยา่งอื�นที�ไม่ใช่เพื�อการคา้ 

ทั�งนี�   หนงัสือรับรองนี�จะมีผลโดยสมบูรณ์ต่อเมื�อพนกังานเจา้หนา้ที�ประจาํด่านตรวจสัตวน์ํ� าไดต้รวจสอบชนิด ขนาดและจาํนวนปลาทะเล

สวยงามที�ส่งออก  และไดป้ระทบัตราและลงนามรับรองการตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งไวใ้นหนงัสือนี� แลว้ 

เงื�อนไขการใชห้นงัสือรับรอง 

ใหผู้ส่้งออกนาํหนงัสือรับรองแบบ  ปท. 2  พร้อมปลาทะเลสวยงามที�มชีีวิตที�จะส่งออกไปแสดงต่อพนกังานเจา้หนา้ที�ประจาํด่านตรวจสตัวน์ํ�าเพื�อตรวจสอบ

และลงนามในหนงัสือรับรอง  แลว้จึงนาํไปแสดงประกอบพิธีศุลกากรในการส่งออกไดต่้อไป 

เฉพาะเจ้าหน้าที�ด่านตรวจสัตว์นํ�า หนงัสือรับรองนี�ออกเพื�อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามประกาศ

กระทรวงพาณิชย ์ เรื�อง  การส่งปลาทะเลสวยงามที�มีชีวติออกไป 

นอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2549 

หนงัสือรับรองการตรวจสอบ 

หมายเลขใบขนสินคา้ 

Airway  Bill  No. ใหใ้ช้ไดถึ้งวนัที�            

จาํนวน ออกใหเ้มื�อวนัที�            

ลายมือชื�อ...........................................................ผูต้รวจสอบ 

(  ) 

 ลายมือชื�อ..........................................................................ผูรั้บรอง 

(…………………………………..………..) 

ตาํแหน่ง.................................................................... 
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C H A P T E R  1 . 3 .

D I S E A S E S  L I S T E D  B Y  T H E  O I E

Preamble: The following diseases are listed by the OIE in accordance with the criteria for listing an aquatic animal
disease (see Article 1.2.2.).

In case of modifications of this list of aquatic animal diseases adopted by the World Assembly of Delegates, the new list
comes into force on 1 January of the following year.

Article 1.3.1.

The following diseases of fish are listed by the OIE:
– Epizootic haematopoietic necrosis disease
– Infection with Aphanomyces invadans (epizootic ulcerative syndrome)
– Infection with Gyrodactylus salaris
– Infection with HPR-deleted or HPR0 infectious salmon anaemia virus
– Infection with salmonid alphavirus
– Infectious haematopoietic necrosis
– Koi herpesvirus disease
– Red sea bream iridoviral disease
– Spring viraemia of carp
– Viral haemorrhagic septicaemia.

Article 1.3.2.

The following diseases of molluscs are listed by the OIE:
– Infection with abalone herpesvirus
– Infection with Bonamia ostreae
– Infection with Bonamia exitiosa
– Infection with Marteilia refringens
– Infection with Perkinsus marinus
– Infection with Perkinsus olseni
– Infection with Xenohaliotis californiensis.

Article 1.3.3.

The following diseases of crustaceans are listed by the OIE:
– Acute hepatopancreatic necrosis disease
– Infection with Aphanomyces astaci (crayfish plague)
– Infection with Hepatobacter penaei (necrotising hepatopancreatitis)
– Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus
– Infection with infectious myonecrosis virus
– Infection with Macrobrachium rosenbergii nodavirus (white tail disease)
– Infection with Taura syndrome virus
– Infection with white spot syndrome virus
– Infection with yellow head virus genotype 1.
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Chapter 1.3.- Diseases listed by the OIE

Article 1.3.4.

The following diseases of amphibians are listed by the OIE:
– Infection with Batrachochytrium dendrobatidis
– Infection with Batrachochytrium salamandrivorans
– Infection with Ranavirus species

NB: FIRST ADOPTED IN 1995; MOST RECENT UPDATE ADOPTED IN 2017.
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ภาคผนวก	10	บัญชีรำยชื่อโรคในสัตว์น�้ำที่ต้องควบคุมในกำรน�ำเข้ำของไต้หวัน

Attached table 
Species and pertinent diseases of concern for the importation of live fish, their gametes and 
fertilized eggs subjected to quarantine inspection 

No.
Species of fish 
 (Scientific name) 

Species of fish 
(Chinese name)

Pertinent diseases of concern 

1 Acanthopagrus australis 澳洲黑鯛 Epizootic ulcerative syndrome 

2 Acanthopagrus latus 黃鰭鯛 
Red sea bream iridoviral disease (red sea 
bream iridovirus) 

3 Acanthopagrus schlegeli 黑鯛 
Red sea bream iridoviral disease (red sea 
bream iridovirus) 

4 Anabas testudineus 攀鱸 Epizootic ulcerative syndrome 

5
Anguilla Anguilla 
(Young eel and adult eel)

歐洲鰻之幼鰻

與成鰻

Epizootic ulcerative syndrome 

Infectious haematopoietic necrosis 

Viral encephalopathy and retinopathy 

6
Anguilla spp. 
(Young eel and adult eel)

鰻屬所有魚種

之幼鰻與成鰻
Epizootic ulcerative syndrome 

7 Aristichthys nobilis 大頭鰱 Spring viraemia of carp 
8 Arius spp. Epizootic ulcerative syndrome 
9 Bagridae 鮠科所有魚種 Epizootic ulcerative syndrome 

10 Belodontichthys spp.
矛齒鯰屬所有

魚種 
Epizootic ulcerative syndrome 

11 Bidyanus bidyanus 銀鱸 
Epizootic haematopoietic necrosis 
Epizootic ulcerative syndrome 

12 Caranx delicatissimus 縱帶鰺

Epizootic ulcerative syndrome 
Red sea bream iridoviral disease (red sea 
bream iridovirus) 

13 Caranx spp. 鰺屬所有魚種 Epizootic ulcerative syndrome 

14 Carassius auratus 
金魚；鯽(水族

品系) 

Epizootic ulcerative syndrome 

Spring viraemia of carp 
15 Catla catla 印度鯇 Epizootic ulcerative syndrome 

16 Ceratoglanis spp.
角鯰屬所有魚

種
Epizootic ulcerative syndrome 

17 Chanos chanos 虱目魚 Viral encephalopathy and retinopathy 
18 Cirrhinus mrigala 印度鯪 Epizootic ulcerative syndrome 

19 Clarias spp.
鬍鯰屬所有魚

種
Epizootic ulcerative syndrome 
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